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 .«ىرتنملا حرش نس ثلاثلا«زحلا»»

 لرقبف(دسامأ) ما اركسلا اص وهني ل آو ماصو ىلص نمريخ هبديح ىلع مالو ةالصل او
 ىنانلادلجلا ماا اننهلاارسي امل ىدهزلا فسوبهلل اةحررلا ممجوحأو هللادا عرمتأ
 ىنعموةيهلالا ةمكسإ!لحناكو فيشلارتقدلا اذهب «ديالاثمقوو في سلا ىونثلا نم
 هيلع لاقاذ هلو ىسولا ةلداعم , ىهام ىلع ءايسمالا قئافح لهاا ةمكسسمملا
 نييمالا ىف عب ىذماوه ىلاعت هلوق ليلدبا ةمكملاوهو 4دعبامو نآرغلاتيتوأمالسلا
 «ايلوالا ةبهوم ةمك ان ةمحصملاو بالا مهل»ي و مهكن يو هنانآمهلعولتي مسخ ءالوسر
 ترهظاح ايس نيعن رأ هللصلخ أن ممالسلا هيلع لاق نهلو هو ىسولا تاك

 كلذكى اعتقال ء|معا نءىسولا طبهم ياغلا ناؤكف هناا ىلا
 اريخ قرأ دقت ةمكسحلا توب نمو لجو زع لاق الو ىلاعتهللعا

 نار نيراملا ناطلس لاقاذولو بسال! نمال بهاومل نم ةمكمحلانأ -
 تيلاطلل ايبغرتو نيكسصل الل اهلعت نيالا ناهربو ةلملال الح ائالوم ةرضح نيلصاولا
 ملعلا في رعأن /ةقرعلاو معلا نم معأ ىهو ةمكح عسج ( مكمل محرلا نحرلا هللا مسن)

 كارا



 فيرعتو هيلع ىمأم ىلع قئامللا كلارداىهةفرعملا فيرعتو اهمزاولعمقئاقللا كاردا
 تمسقتا اذ هلو اهاضتغي ل مسلاو هيلع هام ىلع ءايشالا قئافحج معلا ةمكمملا

 ةّقي رطاا ىلع ىئاثئارةعب رشلا ل عالغشم لوألا دلجلا ناكسم الو ةسيامعو ةبلعىلا
 دنج عنج (دوتتج) مكمملاو مكمللاعماب في رششلا ىودنتلا لكة قيما ىلسع ثلادثلاو

 تاوهسف ىريكلا نيدل ا محن لاق ضرألارتاومسلا دونج هر ىوف-ىلع (هللا) .ىلا ةفاضم

 (نيدي وملا حاو را) مكحلا ةنواعمم (اي):ىلاعنهتلا (يومي) سوفنلا ضرأو بولقلا
 لاكب اهنوفبل مهسفنأ ىلع اهب مهرصنوتادابملارتاعاطلا لعاوتتتيل اهل مهدادعتسا دمي

 باق تيثاكء دعبل اك ىلا ارربصيلةوهالا در[ ىف م هكا ومءادعأ اهيلذ :
 كيلع صفت الكو لوفي ىلاعت هلع ًارءابننالا ص مق ةنامآلا ءاداو ةلاسرلا لب ىلع هسبح
 (ةيئاشن عىل اىديمرلع ىأ (مهلع) ىلاعنرهطب (هزغيد) كل داؤف «تيثتاملسرلا ءابنأ نم
 نمل صانحلانيعيل ابالانوكيألو هعضومريغ ئثلا عضووهو (لمملا) سدوثولكأ
 مكملا ةطساوب(ملظتااةيناشنع) هعضوم ف ئشلا عضرو هو( مهلدع) هزني (و) صالخنالا
 ةقلئاوهو(مفلاةبثاش نع مهلح) هزني (و)مكملاب (ءاررلاةيئاَسنع مهدوسإ) هزي (د)
 ءابرلا نع ةيلاخ مهسوصخ عيمج مهدوحو مهن ليو مادا عج نوكتل مكملا ةنواعج
 بيني ديرملاىأ مولا برعي)ىلاكعتهَأ (5)اىلاعت هلا دحول ةملاخ ضرغلا نع ةئب رب
 حن ارهظبن (ةرخآلا ممف نم)ةوهشلاز لكل طارت مهع) نخ (دعن)ىذلا (ام) ةمكملا

 (حملرس) ىاعتدللا( و, باوصلا قبر نونو ءولَمعيف مولعرابنلاطسو سمئلاك“
 بادكسحاب (داسهتجالارةعااطلا نم ميءلعرسع] ىذملا(ام) ةمكسمللا ةطساوب ني دير هلا ىأ

 ىلا غتهّللا نورك ديف مهرغ ىلعرسعام م.لع لهسبخ ممولك نغمطقو مهةوشدا دزبف تايناسررلا

 (مهتالر اناا نيهآبو (تانيبرس) كما ىأ .(ىعو) راو فارم اوريلا“
 ةنجلباما (نيفر علا, صوصخ هناطل مرهق ارارسأ نعربذت) ىهو مكسحلا مدار هظم مهنوكسل
 تاكف هريغ ىف دجوتالو يذلا ف دوام ةساكنا نا غلا طيلستلاب رأتاعربلاو
 هلاطلس فو هللارارسا نءرابخالابنوذو سوم مهو يفراعلاباسرصمهللارارسالالاردالا

 ادهخت (و) مهتناور يفرش ب دتك ! مهب ىدنقا نملك اجارل تر مولعلا قئاقد ىلءاوذقو منال
 (ىردلا فاحرلاىفاروثلا كلفلا) ىلاعت(ءترادا) ىهنيفراعلاب ةصومختر ارسا نع مكسا
 م احلا)لقملا ىلاعتهّنا قلخ املأ لاقو ءاضيبلا ةرملا هللا قلخ املأ هيف دراولا لقعل اوهو

 لقعلا نا ارو ملا نام لا كالذل ىلع ايا كل: ناكذ (ىركسحلا ىناماملا كلغلا ىلع

 ملء ىف باشا اوه ىنارونلا كافلا نام ةنملابل ار ةرهااتلا مءاوحو ةسارتلاروسلا لع مك اح
 | ىمولا ل ةرظن نمر مح قالا كإغلا اذهو ةيهلالاتاذلانانؤدتحت جردنلاهللا

 ١



 هنملصحو جانت باذملا«اىلا ىلارظن م ثبانخاول ارظفو ضرالاو تاوهدلا لبق اهةلخ ردا
 ماعلا :- ميج ىلع هلامقشالل ألا ل فعلة هيلا تيسنف ةيكلفلا مارجالا ثم قلخخ ناد
 تاسنالاو ميحرلا مسالا هرلعب لك لاعاضي أ الي سفن ل والا ل فعلا هيلع لمشاامتايثزج عسبج ىلع اهلاتشال ة لكلا سفنلاو نيحرلا مسالا هيراعي ىلك ملاعلاسججالا قرط ىلع اعرروسو
 مسالا بلعب ىلك ماع هبلقةبت م ىالبصغتو هحو رفبت سم قالا جا اهعيممل عمام ا لماكتل ا
 اهتم الةيهلا بتك املك اان هن ابلكملاوعلا «ذلعنا لعتنأ بحي ءامسالل مام اهقاإ
 نمل ىهو بالا مآ ةروصامسهنانثللا ةسيلكلا سفنلاو ل والا معلاث تاماتلا هتاملكم

 ةيلاخالا ايشالاب هتملام اليك ما لوالا لقعلل لافيدقو نايملانابك.ةيلعلا
 .طنلاسفنلا ةرضح ىعتابثالاووحما باكواليصفت بن اهروهلظانيبلا باكا لكلا
 ةيصخشلاروسالعقبامناتابثالار وحلا! ذو ثداوحلاب أو هن تح نم ىلكلا مخل ا ىف
 اهررهمل طورشلا ةيلصالا ادا دعتسا بسحب اهنايعال ةمزاللا اهلاوحارابتعاب اه ىلا
 نمابلم ةمئاغلا اهلاوحأ عبروصلا ثاني سيلتت نأ تارذلا كلل: نعمل ةيكلشلا عاضوالاب
 لماكل ان اسنالار اهل انماو* اشبال لاعفلاو تين زاد املاوربدملا همس ب ىلاعتو هن انحس حلا
 نمدارلل لوغتو طلغتنا كلاياو ريبكل الاهل هك ضحك للملا بتكسل اذهل عماج بك
 نمت اريثأثلا عجن املعناك ماوعلانا معا زتدخازئمقولخلار نامل نادوم ولا ةدسحو
 كلفلا نم ىلا كلفلا تاريثأت عيبجن السب تاب تفز ابيل سلا كلفوهو ىناحدلا كالا
 كلفلا فرضتب ساوحاو ىنرنل اندبلا ىف لقسعلا فرصتهحور وللا سدت لش ىنارونلا
 ةينامحرلا ةفصلاءاليتسا نع ةباكى اح دما كلفلا ىلع ىنارونل كلغلا حو ىنامدلا ىف ىفارونلا
 سدقالا ضيفلاب ىناروتل !كلذلا نعاو رمعا ذهلو رونل اةمانا ام نمنال شرعل ا ىلع
 باق اةريبكلاملاعلا ىف يظعلا شربلا ناك ةلاس أبو يظع شرع ءاوتسالاو ءاليتسالارهظمر
 هلال ىهلالالاعلازو بيغ مات نيب ةطساو يظعل | شرعلا اولاتا ملول املا هه مغ هلا لاعلا ىف

 اسجل ماعلاو ىنامورلاجلاسعل نيب ةطساو بلقلا ناك ةيناسحرلا ةغسصلا نم ضيفنن
 عييدملالم |شاهظع اثر ةينامحرلا ةمس تناك الو ىفامدجلا معلا ىلا هلصويوهنم

 ةقوصوم تاذلا تايلحت نمت موكل ىفارونلا كالا, اههربع اهنا ايئزنحو ذ
 ىئارولل |ىاحو رلا لفلان( ىناح.دلا كلفلا ىلع مك اس ىناسورلا كاغلا كل ذنا رو دغ) ىفارونلاو
 كينالريدم ام لكو ةيكلذلا سوفنلاو ةرمثعلا لوغعلا نع رابع لكلا لقعل بوسنملا
 بهشلا) ربدم () تالكشتلاو عاضرألا فالستخاو تاكرأ و ريدا لروما ىناتلا
 ةعيسسلاو رمسفلاو سفشلا هو (ةريثملا ج رسلاو ةرعاظلا مخالاىأ (ةرهازلا
 (ىضارالا) يدم( و) باحملاةطساوراطمالا (ةئشنملا حايرلا) ريدم (د) ةرايسلا

 .دملا



 لك
 لج ناتىلاوتلىلعةيراججلا ةلصتملا (ةدرطملاءايملا) ريدم (و) ةطوسملا (ةيحدللا
 ارغشأ ادبأ اهضيف نع ولذتالةساروثلا ةمنامعرلا ةذصلا مكحو ريبدننمتلصح تاروك ذا
 ىلع هناجر دو هتايلدأ :نو انتو هدا دعتسا بسح اهم ضيغتسم ءايشالا نما ذسها دعامنأ
 هعفنعامل ازعملارسلا اذهر اهطانهرو رسلان ةبهلالا ةمكملا ليست سل اكل اسلا
 ىذاملان اة دعاتىلع(امهف مهدازو هدايعا مهتناعفن) ل ةءاديلاو قيقوتلاب هيبلاطلاعد
 الع ىوطنملا مكسحملاءذس+ب ال دابع”مهللا عفن ىأ سمالا ءانعم .ناكءاعدلا قوم عقواذأ
 هيبنل لقعلا نوثلا مضي (هتي ردق ىلع ئراق لك )بلكسلا ذه (مهفيامناو) في رشلا ىونثملا
 لذابلا دوام ا(وهتردقردشق دستملا زدصتي) امنا 6 ,غلبم ىدملا ىتشي(امنا) و داتا ةوقردت ىع) دبعتم(خلسا:لك) دبغتي ىأ(لسني) امن( و) منآلا نع هبحاس

 فرع)ىذلا(ام) هبلع مثل (هيلعدرجلا) ظفر لسع (ىتشب) امنا (و دوج ومردسقب
 هن رصغبال ةزافمللا فءاملا دقتفمنكلو) لامتهحو رمقاس دق كردتسامت (هضقنم
 ارا دقمالاديهتبالبل ال لك نا تبعا لوقت هناك" هعئجال ىأ( راجل فام ةفرعم هبلط نع
 ةمكسحلاءام بلاط نكملو هداوتحا ةٌوقرا دقمو هيهفرا دقمالا ةمكسملاٌئراة مهةبالوهعسر
 ءامةرثك هعنعالثلا لا اذكو ايما ءام بلك عر حلا هام ةرثسكم ءليعهعتعالا نيف
 باطلا هروصت بيس هدحملاذاداشرالا هميبلط نع ءصشدوجو ىف ةيملالاقئاسفملاردع
 مرابخا ادوار (هلم لاغتشالاب ش اعملا هعطقي ناليةئابحلا,ذهءاميلط قدحو) سأيب الو د ليلماكلا هطسشدو>و نم هستغي و
 سمأ هتافادح او اسفن عميض تاف سفنر ادم لفة يالورتغي الف ابها ام بلط نم( هيلا عرسي أم ابو هس اي ويندلا (ضارغالا لوحت) نالسبق (وةجاحلاوةلاعلا ءةوعت)
 (ىوه) راتخم(رثوم) ةمكحاو (معلااذه لرد نلو) لاقاذهلو هيلط هيلعرسعوميظع
 (الو) غافلا توكسلا ىلإ !نئام ىأ (ةعددلا نكارإ) معلا اذه كردي (الو) ىوق عنام هلال
 (ةشيدل مهم) ملا اذنه ثلردي (الودباط نع) عطةنمر(فرصتم) معلا اذه الردي

 .وءاسند ىلع هني درتؤب و) هيلا ئضلب ىأ (هتناذوعي نأ الا] الا( ةمكسحل ارك ن
 ةشب ريثو ةلويفما-متاذيف اهنا (لاومالا ثاريس ثروتالو دسكست الىتلا ةيظعلا لاوءالا)
 اهنالةيوذعملاهدالوأ هتماهذخ أ, لب هنئرولا مح اصدعب ىتالوةيوبندلا لاومالاك دكتالا
 رهاوملا)ذخأب ( و) ةيندالا مولعلا ىهو (ةلباجلارانالا) لأي (و) :اقولادعب هنع دعبتال
 لامجالاومولعلا ةعتمأ ىأ (عايضلا) دسخأي (و)ةينيقبل انملاىأ (ةيركلا
 لاعت (ردقلامظعم) هنوكةلادو ى اعت (هلضمل ارك اش]هنرك ةلاحةيل اغلاىأ (ةنيقلا)
 هقابذيعتسي) ناالاهلملااذه كلردال( و كاعتهنأ  مظعىأ (ءرطملالصم) هنرك ةلامو



 اهعيجاينالاتامحاذا ناي ةياسقنلاذئاذللاو ةيناهملا ( ظوطحلا) هاند( ةساسخ نم
 رثكستسي) هيىذلاالهجلا الاذ(نم)متاب و) + ربرغنالا لتي الوادبأ سني الهدب

 ينل لما رتغيف ةريذكلئالقلاءتضايرو هتعاطو هتفرعمو لاقلا هلضندعي ىأ (ليلقلا
 نم( وهريغ نم)مدهاشاذا (مظعلا اريثكل ا لقتسي)نا نمهفاب بعت( و ىلاعت هلباىلا
 متي نازمق (بلاطلا ماب (ملاعلا ىلعر نحلا ه.نذأنْإ) ىذلا(ام) بس( «فنيبي)تا
 ماهفتسالا هحو لعرضفلل الث اس لاق: دّدعتملا هبس انمعم ىسوم ان ديسناف (عيرل) ىذلا (ام
 ثاو) ادشرتلعاممىلعثنا ىلع لعبتأ لهما نع هفاكشتسا مدعو ملعتلا بادآل ةياعير
 هلف اهيع لع نمد هنن ىشر هر سنأ نذاعم نعربغصلا مالا ىف ىو ,رملاثيدعفلا (مع دفامرلعي

 عيةماللاوهر(ققر)نا ملاعلا ملا ىلع بجاولا (و)لماعلارحأ نمص متن. اله لمجنمزجأ
 تلارارسالا ٌكاردأو مهف ىلع ىلوالا ةلهولا فر دفن الهتال(نهذلا ىف فم شلا ىوذم) ةقفشلا
 ..|| ريكستيو مظعتي نأب مولءاك ذالن يذلا مهو (ةدالبلا لهأ نمبمعتنال) نا(و) اهلدياال
 ىلاعت هللا لاه يعش ىأ (مهفل ال .اك ىلع فنييال) نا (و) ةراةاسإ مهلرظن ومسلم
 ءافعش متلك ىريكلا نيدلا ملا هضمها نكزبف نم منك تلذك )ءاسنلا 3

 مك انا مهاوي اثم ةبصعن مكياعا رثلآو ةبهعل | ىلا نيج اشهع بل طلاو قدصلاب

 :مكبلع مهنطصو يهمنا كن لاسياو ركشم رت «لايخالاو
 اك خا هلا اولعفاىأاونبدتف ىلا يديمك قع سرح بذاك اولبغتوأ هقز رلاماقه ا
 ىأ(ىلاستوهناعسإنايصعلاا :تقرارسالا باوبأ نم مكيلع متفيساماومرحتالثل مكيلعف
 ماهناءو بو نيستانلا صيقشو نكسحرشملا الرشونيدهلا لي راقأ نع اصيست هصسأ

 ثهيفاامالكب ا باكا اذهؤوشأ انا (نيمهؤتلا تاب 2

 ا هيلع تلا لس لوسرلا هيلع ناك ام لعوه لير يسمتلاو

 ثار وهط نمل ساحوه لءنب ركذنملاماهفا*وس نم ةلساخا تاملكلاكت اسك هبفالو نيعججأ
 1 ايبخت تايفيكن ع ةلاخ يقبل اوقدصلاب اورسؤلخالا سارا سا يناير
 دسلاوديملا ةوزلا مانجو لال اعيمجل لماذ .ةمقئهنوكءاو

 قفوملاةلاوهو) ايناغنو ايئاوه ركن عرطملا (ىنايرلا ىسهلالا ىونتلاباّكسلا قيفلت ىلع
 هلاطعاو ريشلا قسيفونلاب (نملاو) ةؤفلاوةردسقلا ىأ (لوطلا رىلاعت(هلورسضفللاو
 مسولع منأ نب /ءدابعرلع) )صو محلا ىلع (امسال) 01 ا

 ىلعإ رازنالارهظم مهحاو رأورارس الا ة رم مسج ولف لعج نأب ةئطايلاو ةرهاظلا مئلاب
 نأ)رافكملا(نوديرب) |مهنوكل بارغلاب مهفونأ قصلاو هللا مهلذانيمل ايش ةفئاط (بزح مفر



 || ناىلع مملاوغ أب (مههاوخأب)فراعلاهدبعبلقامهب روعنيذالاهنامربو هعرش(هللارؤاؤغطب
 عيباصمن م ةيتامللاتاذللاو تاوهعلاءاغيتساءاوفأر ىملالارونل 'ءام |سوغنلاىوه
 || نسح نمو قلما دبف حاورالا لعشر ىذا هرؤيرهظب مينأ الا هللا ىأيو ةيناحورلا
 مهدسح نم هروهم (نورفاكلا هو لوهرون مممطلاو) نقوم لاق سددقاامسدنقا هناا
 لم ماهلالا كام لف يرشلا ءانعمو نآرقلا بل فيرشلا ىونثلا نوكلو مسج رادعو

 هلاناو رك ذل انلزن نحنانا) لاقو نستقا اذهلو هقلازك ذو هتارؤنيلك نالوموايديسسبلق
 اما (نولدبين يذلا ىلع هئاامنا هعساسسعب هلديرغ) نيدساحلا تاليا وأن ع . (تولخماخ
 .[] (عيمس هلا ناهوسلاب ةرامالا سغنل ا ىوه ىضنعم ىلو هيناعم *ارجايأماو فير .٠ رتل اوريرغتلاب
 (نيملاعلا برهن دجلاو) ىوسلا بحجم ءولمملا ممواقتوطلاامو من اينب(ملع) نيل ذيل اوبال
 قعاراعشما فيطالا هيأ دعاضبأ هبملا نيدلا ماسح بلط ناكشي رشلا ىونثملا نوكسلو
 دكر فد عوسنبا « راب نيالا ماسح ق|اءأيشىلإلا ىوتنم لامقءدعب ةقياقلاهنا

 لصالاف (تنس) نابب فرح (ك)ةراشا مسا(نا)ممأ لعن (راس) جدا
 هنم ىنوألسو هيلعمتلا لس ىتللم ممأ امجد رأ عرمشلا ىف تل أ!ذاو قيرطل اوةرمسلا
 نمرتقدلا اذهب يح نيدلا ماسح قحلاوا )تام ثالث(رابهس) ضامرعن (دش)
 هتذخأاك ءأرقا ىأ لقلا ةطساوبق ارو "أو مظنلاوىطنلا ةبترطفي رشلا ىوتتلا

 الصفزالوختا مث الث تراسرتملا اذهب نسل نا فايوماملاب هتيغنتاكى تع هبتكاو ىنم
 تامانغل مهلسروتةبرع هئادابع دبكه رك بالا اذه ةروسوو ةمكحوأ

 ىلا لصوو هر دس ح ىسشأ ا ىسولالا ضيشلل الءاقناك نافاهعهتسماهتعل أطجبمر 3 ةيلمفعبف
 ثالمو ءاضمالا لسغيف تيلثالاىهو ةيويثلاةةسلاىلا رظنتإلا هردنا م

 خ رفأف ناباعد ها هض هللا ىضرنافع نيام نعهتاءحرىراضل !ىورزك اذا هعباسأ
 هوجو لسغمانالث ىشنتساو ضمضفم لا ىف هنيج ل خ دأ مام ولسغف تاسع ثالث هيغك ىلع

 لاتلاقم تارمث الث نيبفكلا ىلا هيلجر لغم هسأر مسمم ائالث نيقترملا ىلاديديوانالث
 انو هبنذ نس مذقتام ةرفغ نيتع؟ر لص اذه وضو وغأش ون نم لسو هيلع لصهقا لوسر
 :اضعأ لسن نك هنم لالا دخلا ناكب وللا ةرراهطدالكستم فب رشلا ىوتتملا ناك
 لس ةلزنم ىناسثلا دلجلا ناكو هبالا لول! قيرط ىف لمعلا لبةالوزجالا 4 فعاشبال لاف

 اذهو ني: مرجالا ف عاضب ذهن ةياتالا عمتي وتلا عسح . نك ى ونعم ا«
 تلصق هللا ىلا صلخاو ةياثالا عمي ونلاعمج نيك ثالث ءاضعالا ل سغ ةلزنمب ثلاثلادلجلا

 كنارفغانعملأو انمهساولاتو هسرنمدحأ ني قرشنال ةبترىلالسوو ةمانلا ةراهظطلاه
 4 ايراذعا رهيتشدمرسرد « اررارسأ ةنيضكا اشكرإلا ىراثم ريملاكيلاوانر



 مل

 6 ما عم ا

 لاقو امنت ىاارذع امهرذع أم اوتيراخلاترذ عراقي دعو أ لاق .ىرهوجلا لاق
 ماسح حلا ءايضايو (ىنملا) ) نانا ى ملي ىذلا ءاسعطلاليقمتتاتكئارا ذعالارث الانبا
 طاسلء ىناعلارهاوجر هظتارارسالاةب الجال فارسا نلت ةنسةهطأ بترنيدلا

 ثملاهنا مننوركشي وتاقيالالهأ -
 ترارحزك ورعزاهن « دهزىى-توقزأ تنوخإل كوئم قحلا

 توقزا) ب باطلتاةادا سرفل ادئع 0 53

 ءانعب عراشم ل عفردصملا ندبهز نموت مدهز (دهزى) المرا
 نم (دهحى) ىلا ةادانونلا أ هن) لاسلل» انعم ترغب ظنا

 ةيناعورطوتا الذال متل ا

 ار .ىافبال ىوقلا هعماراثأ

 ىهىتلاسعتلا«ذهةلعش (ىنعلا) يدون ةوروهينيوليتقزاهت نه دوبنشر روكس م“
 ىهلادا دءايالا اهتلع كلة دام الئ أتبرلكن مالو َن كتل ّنمالو لبتغلا ن .تسيلولاملل ةرّونم
 3 روس شا دهلمةدارا تقلعن نمل ضر هتمظع تاجا راذك نادم لو ىنار

 تايد ثءاوماعطلا مسيل سعلاةلعش ذم لماكل ا ناسنالا حور ةلعشنانهتينامسجا

 بانطزاه « دوب مادو وك نودرك فس ىردمم باهولا كمل ةدهاشنءلبأ

 ريش (راو) نا سادكمةبكرم ( وك ) ءاعسلافتس(نودو فّس) جدو ئافىنتسا
 (بانط) .) نم ىنعب( رنا () تاثر متادءانعم (هونتاد) نودرك ف ةسيلا جار

 سيل تباثو مادا ذك هنا كلذلا فقس (ىنعملا) دومعااوهر(ىنتسا) ءايمن| ليس وهوى رع
 ىوتنم |خوزد عرش تاومسلا عفر ىذلاهتلا ىلاعتلوق ىضتشم ىلءةدمجالاو بانطلان ماع
 هيلع لي ريج ةوق (ىنعملا) جدوجرقالخراديدزادوب « دونم طمزالي ربح توقإللا
 ىقو سو دو هيلع تلا يلب لوسرلا ىلع آلا هاله تلزم علا سموكنا مالسلاو ةالصلا
 انالومو انديسسملاتا ذسهلوج انج طولموقراب هتعلةل امن ةلأ -نيكم شرعلاىذ دنع ةونىذ

 لبةينابمسجةوق تسيل ىأدو ولا قالي ور نمثنأكل ببرشلاو لك الا نم
 هذا دوحز مه « قحلادباتوقنبا نانصهإل ىرتنم ةبناجرةيناسور ةَوه
 ماعطلا نما لعتالو قحلا مان الع انحالادب فاذك ( ,ىنعملا) يي قبطزا هنو ماعطزا



 م دنا هتشرسار وز مهارناشعسجإلا ىوتنم ىلامن هللا نالخ (اوفلغتو حلا تاب
 روثلا نم( ديزل هال ديالا ماسالا ارماثمسج) عينا فنك تامل

 | نماولعءانعم (دناهتشذكم) تح (ان) اورخمانعمرك دم عمج عراشءلمف (هئاهتشرسا

 ( ىتحاعو هرم راؤألا نما يأس رثلاو بيكرثلا دعب ءايلوألا ماسحأ (ينلازةدازلاو زامل

 هيلع هلا لس" .ايسنالامتانءانرو منالةكالملاءاقمو ىناسنالا حورلا ةبتلص نماوةظو اولع
 م تعفرو قيفرلا مو ىلوملا عن ةردذدي نءقيغهتلا نيحراربر ةفجارعلا بل ثيث ال سو
 قورش رهاظلا ونيل ماح .تنأوتاذهالاحدلا و .دئاوناولوا وتاراكلا لاا

 فاسوأب قوسوسكنرجإل 7 ++ انحافلخممتمادبعهللا يح أ اذلفشا :
 ةادا(قوسوم) ىف ءايلاوليلعتا 0 7 بدير شامل ناز « ليل

 ب نيدملاءاسحاي(ىنعما) «ب

 تعال سلاف را اذهلا لضنأ 0

 اهتعرابخالاءالعلا دنع ءاسحالا كم وذاك الع داه اصح أ نماعسا نيعسنو ةعسن هتلنا
 فسنا نمي ةحلا له دنع واتح !قكَت[تالاوأ اهملاغلأ ةفرع.ر .وأ اهنا عم ىلع فوقولاوأ

 نسحأو نيثراولامخو نات ارو تبسم ارم فستا هللا ناو ابن ْعَحو قاذخو
 ىلعاؤراك اهراث ةياوغبصناو ا هقتاضحاودصن اذا بولغلاباصصأو نب رسائل رينو نيقلامللا
 ارتجا لم هر ءانعىا « مال ودرب مهوترب سند دوك له وتم مهمتنأو ليال ارثأ
 اكمالغذلج ازارسانءاانيدللاماس> ا وامالسو ا درب كيلعاضي أر اشلا لعفت ىنعملا «مالغ
 تاتمهمدق تعفرا انامل عدات || سومحم دام ىأامالسو أ درب ميه ربا ىلع تناك

 دعقنؤفتا :دحولارارس أن ئءازخ لضم: :دارا .احاتذعتخفو ةلحورتاوعمتولسعو

 و ىوننم 'لمالةعئاطو كل :ءركحجر ص انعلا ثنا اري رس ىلع للا
 ىلع (هام) رولا اذا (رهإ

 ضهر( هبابإ ىلءأ ءانعم ( باطلا ةاداتح ارض قءاتلاو رسآلا انهاهدارأهءاونز و

 نكسلو لص أ ةج لمالا عم رصانعلا (ىنعلا) ريما ةادانيعضوملا ىفءاذلاونيسلاو ةثرملا
 ةنجلا لهأ نملادبالاولادبالا نم لن كمل دأب ماسح اله اجار
 هب -ورلاةأشنلا ف ةب رمصتعلااةسيمالا بنا سمو ةسعب رالا عئابطلا نما .اوصلخ ةنجلا لعأو
 تاهجزات جام نياؤي ىونمم ةبراسعملا:ماملا ةبترملاف ةينار ونلا ةسجرمالاو



 نقرا دمام ارضو (ىنعلا) جب طقتلمدشانوتك ارشدحو فسو ل«. طسبنم
 اندلاربمت بيكسصر نموه سبلو ىفارؤرو فاعور جا لمانلا تال ينل نم عسوأ

 م !نماغماجىأ ةدحولا ف هولدآلار امين ارؤبو ىناحوراهنمو اهنععساو طسنم

 دهتسالاريصخدم يمال تانسلا تاوبح قامته لا كلوالاو ريسلاب ةيضامملا
 | نآآلا رصف ةيماالا تا . ءر ىشعلا ناربشيتظالتخالا ضراوعل هتارح اماتلا

 | نكملو ياهلا هلا ىلاريسسلاب .تغلب ةيهلالا فاسوألا تع ى أدم ولا فاسو الاطمتشلم
 ىوثشم لافت ماركلاءايلوألا مولع ةمط | ذث اذهل نممانالا نامرح ىلع فسأت اذهلو مهفب نم نبأ

 ب (ىعلا) «قلح قلخ ةرامتدم1 كنتتطم «. قلخ ماهناةسرعاغب ردىاؤإ
 متردشل ةعسوالى أ الح نوكسم القلم نوكن يضل دأب تنأ قلنا ماهفا ةصرع
 موب يالا ارسال طمس هحشأل هسا دعتسالا تلعروةذمارارشألا كاردالا
 ْت !لالزءام ل يبل س نم مهب ور ,الو ةناحو لا مولسعلا

 (ىنلا) م ونىاواحإ رشات سد شخ قلع «وتئاروذعقملا
 ةوالسحلاك امه نيذللا يلق ولع ةدوح ويرمي س ىأ انقل -راخالل كانو الح بهت

 ّن .قلحر فا ةيانع وه ىذلا كلا اماما دنعالادح وبلا ىف خنث ةاحلا
 اردئارومل هوك لو ىونتم اقلح ىلتلا ل120 .تااروطلا لبج ىلارظتت أ

 لاجلا يت فدجو روطل بح (ىلل) متفاوت [ن «تفا. قا ىلخ
 قوق هك ل ءانعم تفانترب نكس ةدهاشملا بارشىلقلا لاذ برش تح الح ىمهلالا

 ”أ| ىوتنم ليمعطي ل نكل ىمملالا ىلغلا بذجوداجج ها عمايوثعمامونقلح دجو ىأ هلمنتيإل ىأ
 اكوك دمراس (ىعلا) م لمحلاصترلبج نم ميله 0 ٠

 له ا صقر لبج نم متلعلهروطل !لبج نم عطقتو نشناو ىلتلا لاذ بارمش
 ىلاعت هللا لاق نايعلاوةده اكمل انيسرانب رقاطع ك[رقئلرابخ أ عاقسابانمآرأ
 ثيدح ىقاكرصتلباةغأ فصتردق رو ,نمرها أ ىأ (هير وها ) فار 0

 هيلا (اتعسىومرخو) ضرالابابوتسلكوك دم ىأ (اكد هلعج لبملل) ماما
 اك هلع :ناثالا لطهي يت الخ انيدلا ميش لاق « يلالج ىسهتنا ىأرلم لومل

 | شاطا برلا لو حورلا ىسوء نب سفنلا هينانا لب
 هوحول |ىلا ةعحرلاو ةثاغال اهنكمأ ا ى لت اب«

 ةرهنابلا هنردشبو ئاسالا لوبا دادعتسالا ةب .ىعرداقلاوههتمظعتلج لام هللانارلداو

 نهذ مفر مهف قلحر اك تراطو مسهب الف تقنيا كال للاوبهناىإلاع ««املخردقأ
 هيلعر د غبال اذهو مهتالاقمل مهعاقساو مهعاصنل مهلوبت مههذ مفو مهمهف ل نكو ريغالا



 قل
 اذ_هلوةلآلا ةاثمهدوحوداىلءهلاثءأو روك ذملاءرس سد نيدلا ماسكيمردقأ نمر هللاالا

 (ىنعلا) « سنو تسفا دزيراكىدخ قلح» سكس كرهزادباىشخممغلإو ىوذشم لات
 لهم سانا ا داح؟ن مدح اولدح ,لكنم حئاسنلابةدونعملا ةمسةالاوأ ةيروصأ اةمقنلاءاطعا
 هللاراكق لح اب هتعربعملا هلدا دعتسسالاو اهلوبضلريثأتلا*اطعا نكللو ايعص اهلوبق ناك ص

 هرثتأن لو ىل اعتءرقلالّشةيلباقلاودادعتسالاءاطعا ىأهب روس قأ ىنكيد انعم سب و
 قلح «٠ ارجو روارمسج دش لحي ىوتمم مدقتاممهق الءاطملا اذه ىلع ىلاعت

 لجالءانعمرهتنز ر ىلع( ره بي ءانعم عر اضم لعف (دشخت) ماد ثوشعرهر دشن |
 ىلاعتهللا (ىنملا) ادرتنواديعبءانعماوختزوىلع (ادج) لكمانعيرب زو ىلع ( نإ

 ةي وثعملا سق افنلاب عتقتبلاقلح حور لكل بهي وةينامسمل اهنا
 ىلع كاوضع لكل بهيىلاعتءتلاو دشرملا ةطساونالا لصحتالا

 هللا نمةهعاذهو هلق لخ ال هفرصت كتمرخ الار شعلا قلحريغا دحر أ ديعن
 ىلالج ا دك دبش ىهكن بال ىونثم لاتاذملودووجلالذب و بلطلاوىملايديرينمل
 فن كوةدحولاءايلا (ىهك ) ةراشا مسا (نيا) «ىرش لال غدزاواعدزا 0

 كد مدرغمع راسم لعف ىوقنز و ىلع (يوش) ةب-ذاقالجا ىفءاسلاو تقولاءاتعمماك
 هنطاب قا .ذلالاشنلاره مالإا(َلع فاو )الو رغلاو ليحل ااغدلا ىأو هواه دزاز بحل اهم
 نار دو لالجاللاب وسنم نركب تاور اهأي |ىل|عتهتلا كلبه ةلاحلا هذهو (ىنعلا) هر ها عم
 ىوتثم هللاىوسام نع ابنتي تاعاطلات ابل عمرها ظلا قفتملبحلاو رورغلانرءايلابل

 رمد الوقت ىتح (ينملا) 'تسكْمتنباَر دش ات « سكمفاطاسرس ينوكمانإو
 ةطسنىفاما هدي وب ورارسالا مرح مهنيذللا كال_اايمدحأل ناطلسلا لابو دلا

 ىتحوفاثلارطشلا لاق نولو دح الناطل لا ىلا بوسنئلارسلا لومتالتح ىأ وكانا
 هللا انما ءالعلا نال فأ مهلب ضوعبلاكس انلا ماوع نانضوعبال ماّدفركسم ا ىرتو قيرتال
 نابزدس نسوسوجوك م لالجرارساد شوك كنا شوك ل ىوتنم لسا ءانمأو
 ( وج)هن اءاهانعمرار كنمةبكس (وك] عمن اهانعم(دشوك]) نذالا(شوك )«لالداتما
 مبالاوعلاةنز وىلع(لال) عقومانعم(دانفا) ناسلةثام (نابز دس) هبيشقاداوهدزو ىلع

 ةثاممن سوس اناكو لو نسوملارهز لسموه ىذللا الاذن ذا لال ارارسأ تست (ىعملا)
 نكملواهرب رقت ى عىل عن هللاءردخأو ةيشلنارارسالا لاك ىلا لسو ىأ مكن 1 عقو نكل ناسأ
 بيصتنافوخدح الرا ارساالاءاطع | نع هنال لك قم ا فرع نم ىوخ ىلءةلزعلاراثخا

 (ىنعلا) هاكدسديو رب ربآدروخانو اد فطلار لا دش قلحإل ىوزتم اهلهأريغ
 ةريثكى اس ئاشحةثام تبن و هاما ب رشي ىتحاموقلحو اقلح بارتلا بهي ىفاعت هللا فاعل



 قفل
 ولو ةححارلاو نوللاو رعطلابةعونتم

 « بلوقاح د شخبارك امزابإل
 ب دول ىلاعت
 ايايع ناويددرزخ شهاك نوحالل ىونم بلطلاو ىعسلا ف بارتلاشيشح
 يتلو شيشحلاوهءاك (ىشهاك]ليلعت ادا (نوج) م« تفروناسنةمغل ناويح تشك
 (تفز) راس (ثشك )لك أ انعم ضامل ف در نز وو (دروخ) بارثلا ىلا عج ارريمذ
 ششخ تاورملا لك أال(ىنعم ا ب هذد انعم ةلمهملا“ا ارلاب(تفرإ ميظعءانعمث غن نزو ىلع

 ىونثم ءاهنلا"ام برش قعر دقا ل موقلح بارتلل نكي
 ءاطردنا دروار ش

 ىفأ ث(قعلا) يب رسو جو ررشب زا دشا دج نوح « رش لاك ا دشدمآ لامزابإل ىواشم
 ىوتتم ىرارطشألا توملادعبرشلا نما ديعيريسبلاوحورلاراصانرشبلا لاك أر اسوبارتلا
 تثارذْشيأر (ىنعلا) < زاردددركت اش دروخمب ولكم رك « زال .شناهد مديداهرتذإلل
 ىلع اهئاذلغو تاّرذلاذهلك أ ىلع تءاكنولو اهفاز رأ لك انتا مخ ةحشانا ملص نركلا اذه
 ارشاكياد « واماعنازا كراراهكرإط ىوتم لالل# مو مالكلا لاطا ليسفتلاء-و
 ىنععيفاشلا لري و رولاوهو سرفل اة دع كبت لري هينا (اهكر) # راماع فطلهباد
 ةيرملا ىعوذياد عن (تاكياد)ىلاعتهتنع. بار ريع نيعشوملا ىفوتزو ىلع ( واز ظفلو دازلا
 ماعلا ىلاعتءتاعناو ءفطل نب رل ىرملاريملاعتديماعن نسقارؤالل قزرلاومازلا (ىنعلا)

 هاله مهلغ :ضيفلاو رامثالا قاتلراصت الا ىب رن ءاوهلاو سعشلا اوباصسلاالثم هقلخ عبممجلا

 اراهتنرإ ىوتنم راهلاربللاو ناك. الا ىلاخ بر فطاراؤنالاوراطمالا نم تالاحلا
 ةدعاتلعقز روح (اهةزر) يدمرنوح ناذغفمدتكه كئاز « دهدىوأ اهتزر

 نوج نزو ىلع ماهفتساءادا(نوح ) ىطسي ءانعم(دههىن) ىل عت هنت عمج ارريعش(وا) سرغلا

 .فيكربلانالاقاز أ قاز رالل ىطعي لاعتوه (ىعملا) وغلاو وشنلاوهن دمر نم (دمرا
 ىرتتم مولعلار فرامل اهسص نمل ابو تاوفالاك ةرهاط ناعوت ىموءاذغالب ومي ووكني
 اهانعمةدحولاةزمهلا (ةراب) مياهرأيىفاديرتغك راي «اهتن ءارنطسنا حرش تين
 تلفن ازرلامكح ةقلعتما تاملكسا هذه رشا ةياغالو ةياجمال(ىدملا)عطق ىلع عمجت عطا

 ىل_عةرطقلاو ريعبلا ىلع ل دنةرعبل انال عطقل ا قا اهنم لعق ف. طل لفعل تاكا ةعطتاهنما
 لوبغمو لبةمارنايقابو ناد لوك امو لك ؟لاعهلجإلل ىوتثم ريثكلا ىلع ليلقلاوريدغلا
 لك ىألوبغمو ل يقم مهادعاتتا لعاو لوك مو لك 1 ملاغلا ةلج العا (ىدملا) كيتاد

 دظع*ايحأ ل يلوبغموهللا ىلء نبات هلل, «انغنا دعب هللا قابلاو لوك أم بارتلوه لك
 تارا لوك ًامولك [[رلاملاءارج أن تاع اذا لقب هحو رمت نسلق هناك نوقز ريوس د

 صاو>



 لاو ه رشتنمشناك اسونا هج نباإف ىوتثم معاولويشمو هللا ىلءلباقمدآ ىب صاوخ.
 الاذو رشتثمو قرشنم سمالاوخآه لكسو ماعلا اذهنا(ىنعلا) يي رقم شناكل سو ناهجا
 ماع نكلسعأ « عطقنم شن اقشاعوناهج نبا ىواتم رمسمو نادك السو ىمملالاملاعلا
 [هلختو قايرلاعلا كاذ ره ا وهطقتموئازمت اشعوملاعلا!ذهنأ لعاو (ىنملا) عقم دلع
 (ىنفلا) يدبلاثدئامدك قاويح ب آ هدهد ىاردومب تسل مم كرش ىونثم عنو
 :فراعملا ىه ايما ءامو ديالا ىىص هسيس قي نأ ايحلاءامذلىطعي ىذا كاذرهمب ركنلاغأ

 ٍدصْرا هتسسر و ميرك دمت اخلاسلا ىونشم لاقا لهو شي دلل ا مولعل اوةيهلالا

 ةبترلسوىذلاىأ تاحلاسلاتايئابلا ني ميركساقأ (ىنعما) يينوراطخاوتفآ
 عاونال ماما ناستالا ن نمي ركسلاربثال ا نبالانمركلاوهاهئم عفنتاو ثاحلاسلا تايقايللا

 فوخوراطخ اوةن 5 ةنآمىمصلخو اجت انالوموان ديسسلاقو لئاضفلاو فرشلاوريسلنا
 اههقلاماباط اهتيزرانألا كرته (تايقابلاو) فهكلا ةزوسيف ىربكلا نيف مهن لاق

 لأ نال (المؤرمخراباوتالب ردنعرمخ تاحلاصلا) ةدباتماو صالخالاو نامالااهئرابو اوني
 نوح ٠ تسين شي سك كب دشن ارازهرك فِي ىونشم قاب همأو هنأ باونوناغا عاوثوابندلا
 فولأ اهانممرازمعبج (شارازه) طرت ةادا ( 2 تسي شيئاددع قالايخ

 8 (شبسنا) ةةادآ (نيح) ينلامادا[كلسبن) :دازلاوع(شح) دحاو (سكل)

 اهلدادعالان وأ هاظلا بح تام اّصتانتوْعتلاَو تاه اصلا تايفابا| تناك نا|

 ةدحار سفنكءالعلاوةوخ انوثمؤللابغاكيتفكَل عدو لا نم دب زأ
 تالايحلا ل ئمرهاظلا ثيح نمءامركملا ىأ مهوىلاعت

 لاتركيلاوددعل لح ىأس يدنا ددع تسيل اهدوحول 5
 سهدوجيو ةثرغتلا باحصأ مسه ةعئاشلا سوفنلا لودي اكدهجوالا كل اهئنش لك ىل اعتدنا

 تيح نمو فولأ ةروضل!ثيحن متاح اصلا تايقابلا سوفنلاوةدساغلاتالايفلا لم
 سوفنكى عملا بسعالرهاظملا بحت الايخناكهىذفلا كاذوميلع

 يولغمو بااغو ىلنو تفلح لوك امو لك 9 ىوتثم ددعلا لح مه سي ةمئفوةعا

 ىسراغلاب ىف رعل ارب تةلخ ىلع ءفطع نكن قلم ا انهميدارأ(ىأن) ميىارو تملغع

 ناوةقيمحلا فهل تباوهف ةروصل !ىفالك ؟ناكن ا عوةلحو قلح لوك أ ار لك الل (ىنعملا)
 ناىأ ىأر و لمع بولغلاو بل اغلل نتن !1االك ى عوز املا هلتياوهف ىنعملا فالك [تاك
 ىذلاامأو هحور ىلءةبل اعف ننال ىأرلار لمعلا نم بيصن الو لح هل هلاك الك 1ناك
 ٍبوشلاو لك الارابةعاب4ناكو لوبيضت ةوهف ىأر ار لمعلا ةنواععه غن ىلعمحورتيلغ
 ىراثم لاق اذهلو أر لاو لمضلايل ديم هةلحو ةيلاغءحر رةعاطلاو ىشعملا بس: نكسل لح



 همابعو (ىنملا) يار بحراسعنا دنس تادرو+ « ارل دع ىاسعو اديشخج ناحل
 لافزبحو اسءنممك اسعلابثلت ثلك [بيسلا اذهب وأموقل واقل لدعل بعل ىلاعت
 ذل 2

 هناءيفو نلاقغا تردتاقرلخما سفاذتمتا سةجرد مااا ا
 لآو)اسعلا نمالنمل ار هت نم فاغنانابعناهرذا نؤكملا مب تايوكسلا رم

 مهعونضم ىله بلاغ ى ديكو ىنوئصمو ( رحاسديك اوعتسامغا اوهنصام فقلت يع ىفام
 لاقى هنا ه ىديكو ىيوتسم قانجإ ءديكوهعوتصمو ( رحاسلا ها هد
 | ىسوءانديس_اصم اينوكلالا وفل ١. ىسومان ديس عل هاب هراسو نالوموان ديس
 ناز ء 0 وتتم يدك تاسوارس تكا تح

 توافتنمواسعلا ددزت/ لك ألا لاذ نمو (ىنسعلا) كب قرح
 / ناك لي فاما ناويطاك | ماكشو اهلك[ نكي هنال تناك اسم تعج رب 58
 ةهح نم توافتاملزصح الون ادبالا ميزت ةينامورلا ةعملالا نان ايناحور اهاكأ
 2 ا ص ا ا لع ريس فوت ةءادلا
 لايخ لكريقبل الك 1 ىتحاموقلحو الح[ تلال اسر )نيرا ىطصأ ىلاعتهتلاخ (ىنعلا)
 نا سياع بحاس ننئؤملا تولع نقبل ناكمخن سفنلاو تاطيسشلانمدفوأ
 وثم لسرم ىنى سوما مسؤنغبت بح ا ةناسفنا تاهشلاو الوكسعلا
 امم (ىتلا) يم تسادخ مهىفاعمب .قلح نزار « تساهةلح نايعاوح .اراعم سدو

 ىلامت هللا اشي ىناعملا قزارو ميقالحو قلحةسوسحلا نايعالا لئسةيلظعل اوةيوذعلا
 رسب و ىونثم ىلاهتدندلنءاياعاهششي ةيوتعماةازرأ
 رمق اوه(هس) ترحاو مسا اوه ىهاإ انا نمت (سسب) مي تسينئزلح وأ مبيع
 نوكيتأدحأ قالا نم ىبلرمقلا ىلاتوحلا نه (ىنعملا) عفتلاو*اذغل اوه (هيام) نسحلاو
 تيئاذاهّللاىوسامتا ايمي _هق قلح هءاذغل اةطسساوبب قلح هل سيل عذئلاوءاذغلا بدمع
 ىرذفلا نيدلاردس يلا لاق ىو: :ءمموقلحو قاحر امتالا ةطساوب ناك م هللاىلا هراقتفا
 لم ىهىتلارهاظملا طرش اهماكح أ ءامسالاءاذغف سان ءاذسغئشأ ' لكل دا نا.ازادعا ىف

 ضارعالار هاوجلا ذو نايعالا ماك أ دوجولا*اذسغودوجولا تايعالا اذغو سملا
 ةروصلاءاذغوةروصااريسانعلا*ا ذغو ناكر حي ولعلارو هاء ادعو اهمولعح او رالا* اذغو

 ناب ناحؤل ىرشم ةيامنالام ىلا جازلاو ةروسالامهنم تبكسسيرن ىلا 1
 رآ



 (ذك]

 أولذع هنوكحو رلاقلح :(ىنما) جوش لالا شب زورئامكلاو ء دوش لا كركشزا
 هللادئعدح نأ ل الجال ىاايو نم هقزر نوكين دبلاركفإ دعب عن دبل اركست نع

 ةيامورلا لالصو وةينامسلا زئاذثةناموزلا احلا رستالةن 0

 كاملا ةمرمغ الغم رىمعطب ىف ردشع تعب أ ىف ىلع ىسهلالا حولا, ىذغتبف
 جارضصرك « نآدبدمأج املي دبت طرعج ىونم لوفي هنا طرشلاررغتدعبالا

 ونوم و عفو عدد زوم( دب) مآ لمف(نادب)ق أ (دمآ) منادي
 معا (قتعلا) جييفلاوهو ديعسج نامأ زو ىلع (نا دب  ترلارم ملا ع الم)دوكيءانعب
 تومنال ةيناعو رل 1: أثنلا ىف ىناسنالا جازملابىناوبحلاجازملا لي رألا طرشنا
 ىلا لوصول ةعنام نوكسن ةمع السل اتاك عما ازا تركي حابتلا كالفو
 ىدآج ارض نوح ىوتنم لافاذهلو اهاةلسوم ةنسحلا قالخ الا ذك ةينامورلاتالاملا

 ,(راوخ لك ) ليلعتةادا (نوح) جيش لاوخو معسو نر دب در ز «دشراوخ
 عيبقو (كنردب و) رذسأ (هرز )ضال فت دباظؤلاو قلع: (دش) بارتلا لك اوه ةيععلا فاكبلا
 اوراس جدال جاتتحنك اد (ىنللا )هن امارخو) لكتلا

 .(ينلا) منال
0 2 6 

 ك ! مهل أغتمت

 كا ل :
 ل ةزملاو مغلا ل اد(نوقدب) عميضرلا
 اذاىاءتسقررملا 0 يتحةنمطنىأ بيلخلا نم بيلا لعم لغطلا

 يق دلعي رادسلم قصت ااا 0
 ثفشوك اهلك 1تدرأ الخلاق ةحافتب هيلع حفةياغل !غلب الما امطللا بل طب الشاكر عوج ا

 ناباجد نانسهكنازإو ىرتم انااا ظنا ماعألا نم



: 0 

 نعوم ذفلا نعم اطفلا ىلع ةقوقوم ان انح نآ معاذ يلا ا
 قئاذللا نع عطقتا ادهتلعاذاتاهتايحر حو رلا ةذل وصح ىلع فوفو اهناق ةيناونملا
 تادابعلاو تاضانرلابةيناسورلا ةمعملالا كبشن نفل ماعملا ىنءر دم اليلت البلف ةينامسملا
 عدم وءاتلقام اذ مونامجرلابرغس سوه ىذلا“ابلوألاوءابسألا برغل ]صنو
 أد لاذ سزموجق اسر « اً دنوخ لا دبزتجتوجإو ىوتم مالكلا

 مدلاوه نوح نزو ىلع (نوخ) تنك نعيشوملا ف ءانعمندو نم ففخح هب رعلاءابلا مشل
 ذئاذللا نع عاطننالاوماطننالا نمنزحتالا بهاي (ىنعلا) ةيردسلل (ىاب) ىفءابلاو ا

 عممدلا لوا ذغناكحو راذار وصماناسنا كلم نيطب ىف انينج ثنك اى | عاوقينامسلا
 نمؤما, تنأنآلاو فيظن لالسح كلوهو:رورشلا مكحت هبىذغنت تنكس حن م هلا ناا ذه |
 تارواظح اعدت تارو مغلاو ذب رشبلا بسحب يتؤتلا ىلا جات نينح ايندلا محر اغبأ ا
 ةروسف يلاعتدقلا لاق لالا فيظناا نموت نئلثاسهذيا ذكس منلا مارا نماهانعمو أ

 لئام (فنامتمرمغ) لك ف هيلع مرحالعْي تلك [ىلا دعا (ةصنم فرطش نإ :دئاملا
 سلتل اىأ متالرثالا فالخمل ءتحاب | ىف<[ججر) لك !ايدل(روشخ هتلانان) ةيصعم(مثال)
 نف يربك ندا مخ لاتر نلالكتسوت كة 3 لحتالخالثم غابلاو قب رطلا عاطتكمب
 يللا اريل ءال الادب اعيف هيلا ارطشم .الاو اين للا نم ئشىلا تاهنتلالا, ىلا
 ةداسلل قت ةرثف نكلو ىقأحا نعضارعالاب هيلا ||
 م-م محرم مهالتبا الروض تلانانع املا حاورأو قلل ىلاءاهقلالا قدسي

 ,وأ ةيناودحلا ةيناسفتلا نمي قيلمالوتلا ةيذغالا نيرارطشالالا- تاك أ ||
 نيحأ هللا كلدبب للاعت هللا حول« دع عطقنتىذلا«اذغلاو فيظتدوجوببهذت للاريسغىلا |! '

 جيد شريك همءارب ماطفزاو « دشرب :شباذغنوخ ماطازال وتتم .لاتاذسهلو هلم
 محرمد نع كعاطقن اوك ماطقنا اك اك ايندلا محرق تنأ نماي نيؤماب رظنا (ىنعلا

 كما طغن ا نمو محرلا مدعم ةيساشمالاشيطااولح اسلح لوا ذغراسلتدالو دسعت
 ةثلاشلاو ةفيطل ىلوالإ ة,نلابةيناثلاةلاحلاف ةمعن كسلمو ةمغل لك تر بيلحلا نه

 نمشاعلا اطلس ناناينامو ايندلا نعم لفن تما اذاذلب فيكن فللأ 1
 بولطمبلاط « دو ىامقت همفل ماظفزاوإل ىوتثم لوقي و كد شرب نلساولاناعرب 7
 ىأ نامل ىاايوسنمكل سلا نركباهك نأ ةمقللا ماطفنا نمو (ىنمملا) دوش فاجب .



 ةادا (رك) ييمظتنم سب ىلاعدوربتسه « محررد فكي ربك اردينجإ وف ىوتم
 ىذلا نيئءلل دحأ لافولو ( ىنعلا) ريثك« ايلا متذب (س)دوحوم(تسه) مرشلا

 '» لوطو ضرعاب ىرخ ن مزمل ف ىونش# ةدايزب مظتتملاع جراما ف دون محرلا ف وه
 لوطلاو ضرعلاعمةعساو ةحر م ضر هبفو (ىنعملا) لو دج نرسل

 لك أوس لوك أنا ىف .هطأ ىأةرب زغذ ال, لوك او ةريثك ةرخا

 ىنملا) 1# تكراهغاا ناتو هاش دواهرصو اههوك وف ىرنتم لومشم ىنم#لءفودو
 سيينا ىرذثم عرا ضو مو كوني! بو ىرامتبو رحتأو لابح ضرالا كلنفو
 اريثك ةيلاع ءامسملاعلا لاذ فر( ىتملا] يه اسد سوباتهاموبانفآ ى ابضرب ودنلإ

 ىفريغس بكوك العنز و ى-_عوهولهسةامو*ىطءرخو سعم | بفو ءايضااو راو

 قوم !هلداد عال ةيفخم بحس ارك هذول وي اكد دعت دسسل هن
 حانبالاو (ىعملا) م روسو سو رعدراداهماب «رودزاولامتزاو بوتحز ا
 ةيوستمامو بستن رغلاوهور وبدلا نموةلبةل باجل لأمك اوبوثملا نم ةعلأطلا
 ًاراهزأ اهف سنار عااك هم لم ءوركة عن رالاحايرالاةطساوبأش ىنعب ئالولاو سئ ارعلا

 ياقوت يرو هافانا عدا تتسرب إل ىرشم راشأر كارلو
 هدهىف ننح اب تنأوةيهادنمرمغ ارنال فسوتالىأ ةذسلل ىأتالءيئابعملاعلا اذ( لا)
 نايمردو اك عمراجردىر وخ نوخلب ىوتشم نامتءالاو ةنملا ف نركت يئيألدلظلا

 را طوب راوه (عصراج) ميانهر ساحضاو سبح
 لح فةيذالا عم مدل لكأت (ىنعلا) يضل حم فأنت ى اج ىنعم (52) ةيذالاةلآنع
 ىونثم ءالتبالاوة فشلا ىأءانعلاوساخخالاو سدحلا طسوفدلمأن نيشلا
 ىأوه (ىنملا) يىدشرنو ضرعمتلاسرت ز تر

 اركتمىارفاكواضر همراسربخاوهو ةلاسرلا ءذله نمو اركم ناك ه لاس مكح يبس نيل ا
 هتنثرمن م4لثاغلا ىف_عركنالملاعلا اذهلاوحأ دح أ نينملل فسو ولىأت املكل اذهل



 لس

 ددشارمثج عافسازا مطددسارشرت ف ىشم ىهلالا/!هلا فار اترك هللاتاك عا سا نع كن ”ىأ كرد ارامل [يَممطلاو مك اءاباج نع كور ملم بك اباجواروقانيعاباج نأ ريتاللتتطلا دهدالاهرعمساذسهلو مز أ ملىأ بئاغركذ مدرغم قلطم دب ت فز فلنا قاع نت قل الادبات انك اينالا لهأ مهو الؤه نم دحأ نذأ ىف ادبأ (ىنعل ]ور سقت وفر ب باجدم "نيك ع«تفرتنأشب ن 'شوكرد ع خط ىوننم ةرخآلاماعو حاورالاملاعوهر نوللاوةسحتارلا نعراع ىلا أع اه>رامندوحومو ديد اهغيضوريثك اهمالسظو قمتم فانه( ىنمملا) مشروب :ىلاعنوريبتسه هن نولي راسن تسهاجتاسهجنب؟ لف ىو "نان ةيملالا قئالاراؤأ ةعطأ ف اويغراو يملالا لاما ةعسو ةصدخرلا اومرخاو مدل ةاسشم وه ىذا ااذغ نماوصلخ ومالا محى ع ىتااينلاهذهاوك را مها نووي و ةمالع مها نلوم لاديالا ىسهل الا لعل رهوولاعلا نماين دا تاع ف قلل ةسماع نيستا لاذ (ىنعلا) نام ديوكيملادباناهجنأز « ناسهحر دياماعلمخ نبك ناني هكيةيالو دح مالك عمسنال يملا ىأ ركسنملاوكاردا_ئم سفح دب ااردا نال (ىنلا) ميرا كلتركشم كاردادوةسشت موا كارداديد وج كب سل ىوتثم دوجومربغدك_ ارداوديه:ىنعلا اذه نم ىمعالا ه,نالىل رورخااو لالضالا هريس يو ىارورقولال اوه لس الاهفامو ل احئاهتسو ىتلا ايندلاءذسم:[نملا) م رودتسينعمنيزاروك مموفساز 'ء رورو تسب رذوتسلاختك لف ىوتم الاف
 و ,[كواردسسو !ىادغ ناك « نوخعمط ار نتجت زانمصهإل ىولثم ثيدحلاعسبط ىلاىد ءعمط .نممتاناو ديعتسار اح نعىو دو آهعنمىأ عالملالا | ضر نع نيصلا طب يو عاتسالا نمتذالا طبر عمطلاو (ىغلا) عالم ازا صرغ

 م

 ارادت_ةاملاورشلاو رينا ايف ثبسنك اواهتذلاوابف تاشنىتلارادها منه ةينانثاثالثلا تاليظلاو مغلاو ىيضلاررصما لم كلاذو مالا نطي ىفوألا اهلبت يتلا نممسظعأ راد لكرود 0 ةمب رأس فتلا غلا لاق بيلا ءاغلب :سيثكسلا ى ةريشر هناك طويلا لاتمالا نط امو مح را لو ةمشلا ةلظ نطو ىهو ةيلذسل نا والا هؤاذةوهىنلا مدلا عمم نشل كاذ ذك (ىعلا) يتودناطوآر -
 الهيلا مالا ناسي ةبسنك لارا لاه ذهتبسنو مظمأورادلا«ذهنم وأ ىعف خزربلا
 زال ىرتشم ايندلا همأ نطن ىف نينجوه ىذا !نكلو ىهتا«همأ نط ىلا عج رينا بح الا هامل جر ادب مير لا ىضفأ لف تولا م جرخي مؤ كلذكو ةاكمىلاعجريتا بحبو عضرآو رولا ىأراذا تح باههط نم جرخاذا هس نطبف نيلملا لثك اينالا ف نمؤملا لست اعوذ صمايندلا بأ نبا جرخ أو رانلاوةثمل ا ىه ةعبارلا

 نبأ



 نمايندلاهذهمتبجت(ىنملا) يكدر و تشاد وا نوضريغ ٠ در بوست ناهجنيا
 | معه آلا نع لفاغمدلا رمش ةلمسهملا لا دلابمءادغ لعيالنيثاىأ هالروك ذملا اهمالك

 6 سانلاماوعانكهمأ نط جرا ةدذالا
 ىو صرحا نم بلا داويلاك أناس فا

 درغم ضاملعف (ىدبنش) لاذ (نا
 ) ةيفرظلاة ادا (رد) نا فرحك باطلااداوغنإ

 (هورك) لقاعلا اعل اره دئاوةدحرلاابلا(ينناد) ىأر(ديد) ةيعحلا ىلع لديداتس .ظنل
 ىذفاتعم-له (ىنملا)ءالمعلا عمة اداهيفنوتلاوفلالانانءامدسالا(ناتسود) ةعاج
 هدئامدتسسرك 9 ىوتتم ءاقدسالاو*ابحالا ةءامج ىارالقاعاامدنهلا عمم ف نأب لفت

 ةيمحتلا قاكلا مشب (هتسسرك)  رودءارزارفسز ادن د مسرب ه روع لري نه دس

 ةلمهلا نيعلامش ( روع) دازلاوهو كرتثزو ىلع ( لرب) ىفتةادا(ى)قب(هدئام)ناموملا
 | نمر غسسلا نماواسو نينا :رعدازالباعابجاولط"اةدسالا هالهو (ينلا) نايرعةس رعلاب

 |نيبر ملا ناتسودلابو قلم اهو ركيلايودش رم اناا. دارأو اين دنهلايدارأوديعبلا قب رطلا
 اتودس هنوك الا بت <مو مهد[ ده الأطر كس ا نع ىهانلاو فورعلابسمآلاو هلا دنع
 مهركلديبلا قب رطلاوهور ودءارزاةوكن مو دعبل ارغسلا نمو هلا دابم لم اتوغش
 ةناحور قاز رأرعغ نم ملاكم اوكسمَو توسان ماعلاولسو ىتحإلاوع نماو رفا +
 مثنكي و ديشوح شيأنا درهمإلل ىردم لاتاذهلو مالا ديف نيرعسأل اسولا نمنينابرع

 تلغ (ديشوج) ةبحلارهف نزوى سع (رهم) يك تنك نياك نوجون[ةيمالس شوخ
 ماعلا ةبحم (ىمملا) متفناءانعم (تفكش) درول(نلك) لنمو (توجو)لاتو(تفكبو)
 | مادتفك لف ىونثم مسهلع محو درولا ل ثم خفناوانسحامالس مهل اقو :تكرحتو تلغ
 رسما رتبت عفا (ىنعلا) 5 -8 3 .٠ ا
 أرةدملا .ةدشلا ىفوالب ركملاه ذهن | نم فوماهالخ نمو عوضتلا نم

 راد ايوا وتم هئازلابارطضألاو نهب دنا عرش |"
 هلأ مكمركن مان" .موقاهلا مكدشنأ قل دن[ ن كلا (ىنعملا) يلبي ديررختابروخ
 او سجن هن الليغل ا دفو ممن أ اولك أتالوتح مدكىباةمركدقلو هلوغبىلاعتا
 اواتغتالف هوم هركس اتيمهيخأ محلك أب تا مكدحأ بحأ ىلاعت هللا لاق مارح ةسمخل تيما

 أ بروع ةصقؤل لانا ذهلو ونعمل ناوذالا نعنولفا
 / ناك روف ةصق

 هك



 |ءارردنادنناكعل ببال ىوتم اولففنالو هولسبتاو ىصناوعمماو هجلاولكأتلءركل الو
 انودوجرم مكي رطق ل غلا دالوأ (ىعملا) يتانءاودس تسهتاسي ديص « نآل
 دتقرعش سال ىوتثم #0 | زبوكل لوبقم مكدنع مسه ديسو
 ةيلاطو ةدوحوم نيمكبلا ىف مسهمأ نكس ذا ىلءادئاز نعسلاو ةفاطللابوأن رم مخدب توكل دئاز منعش يفلا الاذدالوأر(ىنعلا) يتيكردبلاط تهردامنلل ه نمو دتقبط]و
 (ىنلا) «ةكءاوديتحردددركب وأ م ءارلنسرف دس دز رف ب لاإلل ىوتشم ةسراسو مهل
 ماومآ ةئاقفسأتا او نحلا فن وكن يهو هبل طل ود رطلا نم سر فةئامو دعناهدنو فلخ
 (ىنسلا) جداموح صالدوك ناز ملا ع دا عوطرخرادبادودو شن [ 9و كرتشم
 اورذنح !لااذولو_اهنيكسترشواهنئج مظل ةليغلىأ اودوطرخن م ناخدللا عمراتلا أت
 قادت لافطلا[رلواؤي ىوم ةسحلاو هياعا عفتشو اهيحرتناهدنم موحرملافولا لاذ نم
 مهلوهيدلابعىأ ىلا لاف أ ىدلوا*ايوألا(ىعاا) م خاب رس ىرضاموىتاغ# سس
 اهله نم تلعاك ةيلوذطا ةلاحاه دلو مألا لوعناكمسهلرصتني و مهرصسي و مسهظ نحو
 فوخالهرك دبالا مب ولف نئمطنالو هيلعالا ٍتولكونيالو هريغدحال نؤمتلب ال مجالياكسملا
 ىلا لحارلاو ىفوتما ىأ بئاغل اوديو. دل ذيل يف ىلا يىأ مهمرس املا نويزحج مهالو مهنلع
 داسرملبلثلب مناع باذملاو رشثلاو شل اوىذعلا لارحأ نري ادئ از ىعلا راع
 قنخعرشام ى شيدنمو هير دش َىتاعوأ ايلا لسع مجاصفن نمايلو نات الو( ىنعلا) ناشداج ىاررزابت دشكرل م ناسناصخنناسيدنم ىناغإل ىو
 دنمابحأ مهنا انغي نم مهتنل ,ًأل جال م-يصسي ىل اعتهتيانال شي دنيم
 نان اههر كن ىتلا ةتيملا مسهمر انقمءا افلا ةلزنم مهلزنتنا لاءانوقزريمعر
 جاك ورك زادرذىبر رد « ايلوانادئنملافطا تفكسحإل ىو ةموهس موءولس
 لاتإونمان يذلا "ىو هللا ىلاعن لات قابل أ ىنهج ىلامح أ ءابلوالاءالؤهىلاصت لاق (ىنعلا)
 مكلالا مهرمأ ىو نركيالو مهرساننلالملا ىفلاقر مهما ىلوتسوأ مي ىواضيبلا
 هللاىلا مسيحأف هلال ايع مولكق خلا دوعسم نبا نعي هريغسلا عمال ىف ىو رلا ثيدصتل هلايع
 ظن نياال هلا ىف لاق نيحلاسلا ىلوني وهو فارعالا ةر ,وسف ىلامذهتنأ لاق لاعل مهعشنأ
 عئارشل ار هأ قلطأ اذملو تآيسلا كلم اواكم مسفنأ ىلا مهكو ولو ىربكملا نيدلا من لاتو
 بالا الىبرلا ىلاعت هنوكلو مهسفنأ ىلا مواكب ال ناثيح .نمبأمنا ىلاعن هللا ىلءةسدعتملا
 ىئاثلارطشلا ىف هرسمتلا سدنلاق اذهاو دح !اوغك هل نكيرلو دلوي مودل, ىلاعتهتدالاق اولا
 أ .لغشلاىأراكلا نمت رغلا ف ءايلوألا نوكسا
 .ءاشفيكةيلتي لاسغملا ىدب نيب تيملاك



 (ةقلا

 د مني و راوخناحتما ارز ف ىوشم *ايلوألا ىأ مهواهفاموانالا نمني غران
 ةرمشلاوةزعلاوك رت رغلا اعف ابلوأ ىلاعت مهقحسفلاق (ىنعللا) يعديوراب مرسردلا
 ةيافتلل مم اهأ نموةيدبالاةداعسا !ىلا مهاعإرب نمل سيلءامتي وءارقس ناحمالا لحال مهف

 تشم ىراثم ءامدنوءاندسأ كرسلا ىفمهنكلرهمتالا منيا اامأف ىلا هت لاق ةيدمرسلل!
 وكن (دراد) ره (تشب) « نم ىارحادوخ كتسعأب «نمىامممءولجدراد

 |(دوخ دنت سه) لوقت( اييوك) ماكس ادا( (نم )س رغلا ةدعات ىلع ة مص عع (اعمسع)

 و ل زمنا (نسكاجا) مدور لبا بلع

 اوتالآلا ةلزندمىنم برغلا ف ىأقازجأ مسهلو قت
 هم لاثتمانمللا(نوقنياولكوا اونم؟نيذللا) مه ةرخآلا ىف (نوبز مهالو مسمع فال
  ىنمرك أ دما اباومرك |نمىسدلا تيدا ىف أهلا عممسهداعتا لاكسلو ىهتنا هيبنو
 قونشم لاقق ىلاعت ثلا ناسا نغانالوموان دس سيف ىبسوا د-هلو لاذ ادسقت املو ىذا ن مو
 يعم (ناهرتاه) ) مداد رازهردارازرهدص « دئنمناشوبىلد -وتاهإإل

 (دس) ملكستلاةادا ىه ىلا نمعمج (دننم) قرا نيسالوعج (داشيبفا) ظقاتو مما

 تدبلاوهرنتمج (دننت) دحاومانعمانلة عش (ب) ىفىنعم(ردنا) فلأ(رازم) لام
 هيو و حم دعا ظقينو مما (ينملا)

 يوشع نحو لتس خاوي كركر دتعتسمأ فرق يف كاما وسلا

 لولوىأ الار( ىنعما) يي ير وري زارشوعرتئبوم « تهب وجلس ىدرك ى  هنروإل
 اصعب مالسلا لضفأ انيدنىإ_عوهيلع ىسومان ديس لعيب ىونعلا دامتالا اذه مهل نكي ]

 ديحؤومالسلا هيلعوهو هلركسعالو 4 عابنا الرهاظلا ىف هنوكعمةراسجو ةراهمة دنحاو
 ىدرك 0 اسوكعماسوكشمايلاعم فاس وغلا | ذنوعرف لعم ىتمودرغنم
 ءانعب ىدزر ىلع (ك) الاو (ةرو) جدوخ بانرغاربرغو نرش حوت » دبزب رغنالس
 (نيرضن) 0 رالسعابلا (لس) ىشاملا ةءاكمل ءايلاو لعف (ىدرك) يس

 لجالةمععما اهلنا تحفومسفت م هاما قرغ (بظرغ) هيلعءاع كاوهو نوثل ا مغب
 قسوقاوللافياطم كبر نمدحأ نب قرفنالىلاعت لوف نكيلولو ىأ لاو (ينملا) ةيفاعلا
 | ناك امرءاملاقرغبرغلاو قرم اهتاذو هسفنا مالسلا هيلعح وان ديسسدسحاو اهدي سعف

 أردتالبر] يفور ويةروس ف ىاعت لوفي هتعانب راكح امل ىونمملا مهداحتارسلالا اذه

 ا ىرتثم رادلزاتىأ (ارايد رفا م ضرالاى بع
 [ىدتكت)ءالعساةادا ةسرعلاءابلاعنمي (ي) مناف اشبا دانس هج « دار



 اقف
 ةراكح سجال ءايل اهتقمو ىنتلاةادا هيلع تلح د علفلاوهوةس ,رعلا فؤملا متغب ندنكن م
 ملو (ىنملا) مولات داب ف سوداوجأ هانعم (دار) ةرعدب(ءاعدثلي علشي ارأسف ىضاملا
 ْء ,< ةلاحىسهلادا ريغ نم مهتنيدمةلحدحاوءاعديداولا طول لتي
 ىرتم نيدمتم ءايلوالاوءاسننالا نكيرلول ءالذا نوسوب مدا سم
 (ناتسروش) راسءانعضاملمف (تثك) ذا نيبور ءيسنأ ةلحدوتآش سودرل
 ىعيىتلا مهني دمت رراسو (ىنعملاةمالعلا ىه (نأ ةلرظناو شما ءانعمرسعأ لعف نيب رد فول (يب هد) طول وفدا جار وجل ايمن (ناش) ءيشناادا (نوج) ةنيدعوةدلب
 نبا .ىوسإل ونش اهّمالعواهراثآلرظناو بهذا دوساءامةلجد سودرغلا لم
 0 رةمالعلاهزذه (ىنعملا) يي كردون ينس دق رد هر ناوتاد أ

 ٠ تيربو ح ىايبنانارازهد_سإي ىوتم روبعلاو رورلا ىف ءارسدقلا قب رطىفماشلا
 دوصحلاوةدابعلاةهجنملسرو ءايننأ فولأةثام(ىنعملا) يي تسدباتسايس فرةرجب دوخ
 تهم تسدوبف فخم تسدب ناس ايس نر لك سي يف ىلاعن4 سي دعنلاوهب زنتلاو ىلاعتهلل
 نوح آوهك كدودجركح وح« دو وراس |جيكي رك ف ىوتم تراسوتعو
 دئان(نوزفا)ن ايبلا اذه( ناس نبا)انأ لوقأ مانع وكل) طرشلا ةادا ( رك) يدوش
 قعاكميج (اوهك ) نركتام(دويمح) اجاذ طالخألا( ركجدوخ) عراشم لعق (ذوش)
 مالا عفاولا تاسايسلا ىأ نايا تكونوا ]مالا ما (نوخ) سرذل ا دعاق
 .مالكللا لوطي ىأ اد از لوقلا نوكينارملا ىفانر اوما !ةيلاسلا

 وفم: ىأامسغن طالخالااو بولقتلا ءنمقةشننو .عطقنتو لَك
 :عملابجلا تاقامد ةيهلالات أ سابسا !تاناكح عاقسل فو نم نوكسم الاملاح
 ةيشخ نماعدصتماعشا هتبأرل ليج ىلعتارغلا اذه انلزنأول) ىلاهتهللالاقام درمصت هبال

 نم ةعّدصتم ةعشاخ !ّنأ :ّوعلا لب, .ىلص دراولا اننزأول ىريكسلا نيدملا مح ّ
 يدرب نازابراههط دو تدوخ لو ىونثم لاقا دملو اولا هلل عدوأأ ميشو درا
 تلأ (ون) دموع ءانعم عراشمل مف (درسغب) مدل: كلاذ(نآ) دعبو(نابو) سرغلا ةدعاق عك ج(اههك )باغعراشملعن(دش)مد(نوخ) ية دركررل ىدشوح ىو

 بولفنا ىلع لدفإ قئاذهو هلنامتنمو ىلاعن هللا تغخوارظنت ىأر ظنت ملأ ءانعم (ىني)
 (كرك) نكل تيئخىأ امدترس(ىدشنوخ) ندعم وف لبج نم بلصأ و دشأ نمفانلا
 نمامدنوكستلابجلا (ىنعما) دود هللابابنمو (ديو) ىعأتنأ اهاتعم ب اطشلء ايلا
 كن المدام كسص ىرمالثنأ نكلو ىتفيىأ دمع مدنا كاذو ةيهلالا تاسامسلا فوخ
 ةضفنااتقواهرص (لابلا ىرتو) لفلاةروسرخا ىيلامتةثالاقدودمموىمع أ تنأ

 (مسغ)



 عمتيتحهريسريسن ىأ حي زلامتب رشا ذارطملا(باصسلا مرة ىهو) ةدماجاهنطت (اهسق)
 تنأو نيلالج ىهنا اروئنمءابهريست م نمعلاكربسنغ ةنوثبءاجبىوتستذضرالا ىلع
 اذهلو عوجرلاو ةيانالا دنع وصولا بايهتف نيح .وئعلاوةيروصل | نمةماع ة غلا نأإ أريبخا

 ليدبتوتافصلا يرق ىهر اهلامىلع ةئاناهس تنص اضمالا لابج ىرنو ىربكسلا نيدلا ملا
 اراهتلاك ىلاجو ىلالخ قأذلا مالكلاو ةينافصلاءامسالا نال ىهتا لزانملاعطتو قالخالا
 تنآولائمالادّدهتممدعلا بناجىلا ْئثلارم وهتحربهدحوبو لالا ىفئشلا ىفيدحاولاو
 هج ربستو ع روداكرول هفرطإل ىوث» ىعأ
 باطغللبل | تعج لمعت تسرفلا نمو نعلا فرطلا ىرهوملا لات
 قم ااودعبلارطاننطفنبرودباطللاةادا (ىنيرود) ىفءايلااذكوىعأتنأ» انعم
 ريصبلاورصبلاةدحو ةناطفلا نسسنأ(ىنعملا رصيلاديدح(مشحزيَت) رومالا بقاوع
 ىلاعن هللا لاتةرخآلا لاو-أ نع لفاغىأ فوصلارمغ لها نم ىرتال نبع نكسا بيع ى ع

 بس نوعم-:ةرضاملار انكلاك نولف اغمه ةرخآلا نع مهوابندلا ايلا نمار هاطن

 قيصر سنا صرح هةريسر دنه و جوم لو ىو «ءف مهامص نوعجرالو مع لزانلا بضغلا
 ةادا( ىلإ ةدايزلا نعم (هفرس) ةقدلا ةناكك ةر عش ةرعش( و عوم) ع سرخوسمه دزادوصقم

 سنالا صرح (ىنسملا) بداوه صرح ن يولع( سرخ) لم( صه لسع (دراد) تلا
 ةقانلا ليحلاب قةديودحلا دئاز ازباسيجفانهتساملو اسال ىلع هصرح ىنعب ةقدملا نما دئازماري

 ىلس الام دصقم نماغراذ ب الاكرودب ب يصنلاو 5
 لب« ىكش اردوح# نأ اخ صفر ىونشم ةرخ 3

 دنا (ردوخ) دام فح(ك)نطرلاالاذف (اجنا) ىكشتربت شدا
 يك ت حار اوه( شب د) نم نم( زا) نطتلاوه (بن) سكتت :

 ,ودل اوذكر ساو صقرلا لعفا اين ها فرخ افنلاو دازنلا ىلع صب رحتنأ نماي (ىنعملا)
 ذئاذللاو ةسينافتلا تاوهشلا تاارج نم عل متواهذعشتو كلا نر سكس نأ, نطول
 ةئيدرلا ة وهألا نطق ةينا ذنلا تاوهشلا تامارج ىف نالدسافلانلعز نطتةينامسجلا

 | صارإل ىوتشم مالا ع ءاشلا يأدوهاك ةونعملا ةياعل اددخاتاضايرلا مهرما لع عش
 خياشما ىأ مهنان(ىعملا)هيدتنك نادم دوح نوخردبا صار#» نأ ديمرسرب تالوحو
 ىامورلا نا دسيما سأر ىلع نولوحو توصقر مارتحالا ىوذ لالا نم مهعبان نمو ماظعلا
 وعدة يشب نع نيبضيرفلارك | صخرول الف ن دل ةكالعاللاجرل نقلا نسيب سفرك



 سب سل يس يس سم يي بس يجيب م اهنا
 | ىمهلالا سما كويب مهم اعما نوعطةيو مهسفنأ مدى نوصقري ىمهالا قشعلا لاحر نكلو
 لاجرو4لءافلا بئاناهمتف ىلءوءايئارسكد يس لعان(لاجر) ىلاعتهتلا لاق مهنة وغلا
 عسالو)ءارشأ (ةراحت م يهلتال) هب نم ليةمئاكر دقءلاؤسباوجو زدقءلسعةلعاف

 الاج .رمهاعسامتاوىربكلا نيالا 7

 (دئهر) يدنتكىمتردوخ صمتزا دئه-توح .« دنيز سددوختسدزا دهر دوج إل
 ارورغيرب كة نماوسل خال (ىلا ]اعف دننك )اول( دنهج) ارش(دتيزاوسلخ
 مهلاومأو ممضنأن نمؤلا نم ىرتشا هما نا ىوش ىلع مهدوبعم بعت مهدوحو ءانفأب مهسغنأ
 اوقشسوادياوبريضدب معبابىذلا مكب او زم دتساةهللا نمد دهعب ىفوأ نمو لاقو ةئملا مهل نأب

 اوصنلا نم اوطن مسن! الو ىنائلارطشل اف لاقا ذاهلو نير ورسم نيحرخ
 [اهربع يدديز ف دنوردزانا كنايرطمإل ىوتنم_ مهةوذو مهتوش نم صقرلا اولعفامغلا
 ىهلالا_ثعاا تالا مهب ول خا دنم مهوكوطمو|(يعملا) يع دتنز ىفك تاشر وسرد
 نمعاعملا نع نولمتالف قوذلاو قوشلا/فدممل كدب ةملابرلاتابزحلاو ةيولالا تاسمتلاب
 فكن وب رضي م ادحوو مسوين أو مسيئاكم نمرخحالاو ءرهاظلا ٍبرطاا تالآل جايتح ريغ

 (ول) يناررست مهامحانراهر هذان وتوكر جبل يكونا ىوشم نورطب
 هيدارأوشذا (شوك) كاردتساذادا (كل) تنأىرتالا باطغتا# اداوك زو ىلع

 نيرا ةدعاقزلم 'لرعسج (اهكر) الو لالا عجرم
 (نانزفك)اضيأ (مه)نا سغالاءاتعم(اهخاش) ءالعتسالاةادا (ي) ناروالااهانمم

 ءايلوألا لاو أ ىرئالتنأ (ىنعملا) اهبَتي وصنلا ىأديلابقيفصتت اوهو فكلانون رض
 ٍناسغالا لع نار مالا اضيأ مهعامتساو موءاعم لجال نكسا مهل ئملك دايمن

 هلدياب لد شوك ٠ تدرك 0 ىرتنم رورسلاو برطلا
 مهراهملاو راجالا عافك قاروالا برشا ىرتالتنأر(ىنعاا)

 عيستو قاروالا تالاسعامت -الزثاللاتالدب ودعلا نذالا ايست مدسعل وذم او نوشلا
 ةيكملا تاحوتفلا نمءاياسو ىف نرعلا نيالا ىحن جل لاقندبل نذل ال يلغلا نذا«ااشالا
 لاجانث دحلات ىناملارضجوأ اند أذ ىلسوملا ىرهلادادشنبدوعسم نيدجأ انثدح
 لايدنوانهتا لضذلا نبدأ سابعلاوبأ ارث دح لاقىثي رذلا نبع نرسم اوبأ مالسالا

 ليج ىلااندعس تح زاخعا قي رط ىف ديشملا هم تنكل وقتي ىولملاددمتنب رشه جى
 لاوقا شعم ناكو ناكملا ب يهانيلع قو ىبوم ءسبف قو ىذه عشولا ف

 راش



 ملتح هعمان دجاوتودجاوتدينجلا عمسا ]قلو
 هللايد م ةمأ [انادانخبهار : رس اقأ

 13 انا دانف ثقولا بيطل هيل |انمدحأ تغث ماي ئاوبمجأأ
 اوال ملامح ريق ىنرمتبجأ الا مكدوبعمت
 0 هب ىونأ لاقانيللع مسقأوانادان

 .م حرفلاو*اجرلا ةينيلاقد :دوموُهَنة ل ىأب لاقماوذأب ص وصفت
 ارأادنلاتتوصلا اذهام لاقرب اولاق مكب تسل [لوفأ :
 هللالزأ دبش[ هارلا لات دّدخ الديد بهارلا لاق تةدص لات برلا دبعلا ةباحاي لاق
 تأر لاقؤداسىفا تفرع مديتملا لاق عسأف وسر ريدي عاد نأ دهتازهثلاالا
 نوقاةثي هيلاو نوموغب هتلابو ةغلبلا نوضري و قرح !نوسباب دسم ةمأ ص اوخليخالا ىف

 أدني رب رءسوك »ل ىوم طرشا اذهل لصنخأان ن نكملو ى هت .:
 لعمل نيسلاوت رم 1 6غ درتااراخر هش نمل «
 ىح هب (ان بنل (عما) را اينا زكام (لز 0 (نا)طبراءانعمإ

 حوراةندل(ارئاحرهت) تناىيراسن لطم ا+ اب هتلر ةبحاصملااب هيلع ثلخد|

 نذأ طرا (ىنملا) ةلعشلاغو رغلازجكيعما ابا( غو ,رذأب) لوعقلل ةادا ار ظفل ن الع
 ةقيقل لصتو رونلاو ةلمدلاو.ةييياتفمازلك وهدم ىرن ىح بذكلاو لزهلا نمسأرلا
 ناك. نطردن# رك شكرا "9 ىوتثم ىملكرك ذو فوثدهاشنو مم-توءانلفام
 (نضءرد)دذا(شوك) عرا شمل عف(دشك]) بلا سكم( رس) < تذاوه حن ردد ركل

 (ىنرد) هللالو سر دمت ىلا ميج ار ريهضنيشلاو ناسيبلل كن مةبكسم (شك]) مالكلا ىف
 نيقناساما مالك ارس بست سو هيلعمتلا ىلس قاسم دمج لوسرلا نذأ(ىنعملا) نارما

 تذاوه تآرقلا ف لوسرلا قح لاق ىلا عت قا نأب مهملاب هيلع ىوطنالم
 نيذلا مهموم .وتلا ةروسف ىلاعت هنا لات سأرلا نذأ الرسل نذأ ن ذالانا

 9 ةحيراملاب ىعسهتدصب وهل لاقيام لكوم# (تذأوه نواومي
 :ماتئشاملوهتةعماسنذأ دماولاةمسغاىو رو عاملا هتلجراس:

 لب هءاومذ ىذ اجولا ىلعال |نكل نذأ هنابمها ب دصن ( مكلرمخ نذأل ف) لوقت امانة دصيخ
 ةناليسشر ل اط قدسإ شايب ره كلانا ودعم هلا ثيحن
 ١ مم اللا مهسولخ نماء ال مهتدسيإ و (نينمؤلل سؤ د)
 نا نامالا ناسعاو ملت اىنعمناف



 هلا
 ذمامو زدزات « ىنبأ تسمدحوا
 و هيلع هللا لس هسنم مغ نيءونذأ قرشا

 تارادإ مالكا

 .عماسلا صانجا لأ

 مك

 كولو هروج تزو لء( دوب) معلا
 :-اهنبا مل «اوشدت نبأ ى
 تب وةصحلاىلا اد شر الومو
 قرب ربك ىتك ناشي

 (ىتكر لك اتءانعم

 .وىلاعت لومي ريستعت

ِ 

 هللا لس لذ نيخو قدصلاو لمعلا ف ضوافناو:دابعلاوةعاطلاو ةفرعملاو لعلانابلا
 ةيونعمدالو أ نحنودذا دعت سار دقي هسعرش ةداح ىلعدلل اس لكوش سم ىأ لسسو هيلع
 (ىضس) نه( نبا) «تارزاع ارليب لهآ ىزس « تارزابةرادنأ أي ندسنباإو ىوتشس

 فراملاوهر مالكا اذسه (ىنعملا) ئشلابءادستبالاوعو رشا ءانعم (زاغارإ) فرطلا اوه ىوبتزوؤلع [ىوس) سأرعف (تار) دس(زاثلسمال (ديا نإ
 ليي تاضرعتم سقس قط لاا ولو ةصح ةسفلا نمدحتو راظتتالا ةصقتشا ب 7-0 نم مالكلا غج رأو اهعبرأ ل يفلا ل_هأفرطل اهلةباجنالو دحالةمئابرئارارسالاو ةرولالا

 ودنك و ليبارتاهدرهإل ىوتشم ليذلا دالوالنيضرعتملا ةصقةيقي ناس ف اذهب ناك 5
 اوه(ارتاهد) لك اهانمم“ اهلا تشب (رهز دحر رشا رهو دهم دز

 :راه انعم فوسوملاو ةفصا اىلعاموملطي و ةحئارلا ةرهقلا فاكلا متن
 ندينت نم عراضم لعف(دنتى) رش لك (رشر مؤ دعلا ىلاهذاضأ فرطلاوه درقنزو لع
 هدلو لك أ نم لكمف ةحعار مشي لسبفلا راسو (َينمكأ) ”ئيثلا فار [نارودلا اهم ناعل أنا
 دوب اودي ان ىوالم هداو :عاردس أبا عماكأ از ثلك ةدعمنارهلأدوديراسوإ
 ءارشود(بلع )دهن( دبا )نأ (اك) ىح(ا) هب ودير زماتادياغأ « سيوخ

 تييغ قروش نحنا دنبىاهتوك إل كر
 ءابلاو مسللا ىهو تشوك مسحة. نعلا فاكسلا مشن (ىاَهُش

 (ىروخ) ديعلاو هوءدن,مج(ناكءدن) ىف اضالا ل اصتالل
 (ىعللا) بهذتمانعم(ك ءرب) ماقتنالاوهي هر فعج زو ىلع ( رغيك )

 دنا مد ذتو مهتبغز عضتو هل يعول اغطأ ةلزنم مهنيذلا هللا ديبع مو لكأت
 ر امنا ىسهتت الو اهلشم ياست

 : أمل. لك أي نا مك دحأ بح أ ىاعت لومي و اع ع
 /!للق مالا هيلع هلا هنعهناىضرةربره أ نعريغصلا

 هلا
 هيف نكيمل ناو هتيتغا دف لوقت ام هيف ناكتا_مالسلا هيلع
 ي«تدتداسرك ”تاربغناجد بد هتسملاحتناهد

 نامدقلا نم ىنلا اذه (ىنعملا) يمن
 عضم هنال شوسلا ىرطل اوهودزانلا هان

 ةعار(فو
 (درك) مث

 (ىنملا) ذوق( روز) هيرت(دياسغزمئاذ
 انديسنانةصقلا خا

 بطاذركذ مدرغم عرا

 عماجلا ىف ىو ردو هركسفا
 لئسالو هركبام كاعأثلك

 لاتلوقأامىحأ ىف تاكنا تنأرفأ
 | ىاوبكتاهإل ىرتنم

 انبفرح(ك)



 (ىنسعملا) وهىذماءانعمواودكنمةيكرم (وك) كاذب ف جدر منعم ةمرعلا فاكلا فب (ى الخ (ثناهدإ ماش
 ريغاسو ر بهدي ىتملاع ىلاعت هللا نال ررهاظن ىف اهدالوأ ٌةٌعارةلغلا مشن نلاعنقئاحلاوه
 قوتنم هللادهام امن داصل!الاهتاباذاع نمهحورإ ,صاخن الىأ قد اصوهىذلا الاذا
 فسأتةادا (ىادإ م يكس رك ترو را داب ٠ رك كوشك يونان اىاوإ
 مالكلا كلاذ نمءاو (ىنعلا) ربقلا ف ( روكردلا) راس(دشاي) اهذغكىأ كارلا لسا (ريك ىوب) ره(شك) ةينلل زم ملاورخدستلاوهولزهلالئاق (ئموسفا) لاذ (نا)إ
 امال ريكنوأر كتم ريغلا ف «لعتيراسىتلا ةسحارلا كلسمي هنا .روسمتلا ىلابوسنملا
 ايولمةانولا لبق هاف ناك نملالا لاؤسلا ةدسش نوكسنالو الالاو ىجائلاو هذ باجأنانهئالأسي
 نديدرت ناهدىنإب ىونثم لاقاذهلوةبمغلامار ارذقهنا-لومارملا لكأ وهثع ىسهملامالكلاب
 اركئمهيدارأو ريبكلاوهو همعسج(تاهم) لاذ نم(نازإ افخالاو ةقرمسلا (نديدزد)فلا وه (ناهدإ ىنئلاةادا (ف) جبنا ,دو رادزا ندرك شوخ ناهد ه تاهمناز ناكمأ

 راسو اضخا ناكما كل سيل (ىنعللإ ”قاظدورادسرغل ادئعامومساناف نتاغلاو لفن قلاك ملا برطي ىذا جالعلاوعو (دراد) رس( ذا) راسن ىلانسح هه (ندركشوخ ابكت
 هيىتك دلل نول, هتفاكلدب يضل ازهَوطت أ[ اكيلا مع لهأ حالطس  فراغب رز ذب رعلاب (نفو روب ) اجار ثوهوز تس تلب>ءاروار شو درع ىوتثم تابيطلا عاؤنأب هلت لقلب امثل سيلو ردقلا*امظءريكنو ركشنم نملف
 (شوب ور) ة”راملا ماللاى عجرم نمبك ع (شوبورم) ةعداخلاو ةئها دملا نع
 قي رطءاك ذلاول ةعلل سلو هل الو رتسسترمتل ىف سيل (ىنعملا) هرتسىأ هجولاءاطغ
 يتوسع مول نازك لونا سيال اينو ظلال
 :ةرهرسرب ن ناز رك ىاهجخزدب وك دنحإل ىوتنم كاءاهلك أ نمو ضرم
 ,ءلافاكسل ا مضن(دي ,وك) رادقملا نع لاؤس مك ىبعميدنت رو ىلع(دنج) ناش
 برضلا انعم سرذلا» دعا ىلع مخز عج (اومخز) بشي هانعم عراضم لع ,املا«أبلا
 فاكلامشب (زرك ) برضلاةدشنولعني ا هخز ديوك يعموكي لعفلاةدشاعداراو
 عملا نأ ىلةريكسنو رك نم ىلا عجار مه ىنع# (تاشإ) ةرطلاو سوبدفلا* ارلانركسوةس علا

 مالكم او تالمهملا(اْراَث) لكى عج( ره) سأر ىلع ( رسري) سرفلا دنع دحاو
 بيلالكلار عيب اسالا فرطا كه ىذلائشلاةرعلارز ردنزو ىلع (زرصو) لملابلا
 مس مرذو مهعطقتو مهريصعت مهيلالك ةدش اضيأ ةوقلطاب وهمالك لمسعم لكس أر ىلع مهترطمو مهسويد برش لعفةدشونوب رضي سم مك" (ىعملا) شمرخيو عطب ورص»ج و



 يهرب هب روص بيل الك هنأ ناتالو مسهذخأ
 هابعىلعءازهتسالاولط ابل امالكللا تكرر

 لوب ول ئماذهلو ىرت فوسىرارطشالات وملاك بامطعامف ةرنمس-_كرتت ل ناو هللا

 أرظنا (ىنعللا) يروسرد داو برح بترك « ارك تار لستار زهزرك ف كوم
 تاسنالا توهاهتدش نموت بلا دودوىف لس ىتلا ثامالسعللرظناو ل ميئار ره ةقرطمرثال
 نكلو_افيمش ل سحراروق لدو>ونوكلاديدسواصع ةروصلا ىف رولو ديدشلا ىوقلا
 دي أخ ترون مسه ىوا هه ىوقء دور فعذالك حور باهي ىذا

 ديستةرط شب راكم ةروصاباضيأ (ىمملا) «ىموك ادشابروغر نامهداز
 رشم لاا كل: فو ةلشب ضب رأل نوكب ذك ةلالعا كاتنموانقوانقو ليث ارزع

 لاذ لوُه "ل 4 نمنارآسر ريشه ناس نم نارا ىار و كرد دوك.
 |!تينملتراس اظل نانىس امو ىسأرلء فيسلا اذهةلوعتمىأ اة دسأ اب ضي رك

 يذلا اذملممرش ناىشرلا ضع لوغي ءأكناراسرفلا ةدعاة ىلع هعجو سأر لا نم
 / .ىمنأما 3

 اةريعسناىلاو مهصتتلالغالاولسال لابو
 زرقلا بانعتأبتمةنانتب ونعم

 هج قرم 0
 لايخ ىأاذه(ىنملا) ينونك دشيل احنا 5

 فوخ بيه نممدهاشأ ىذا ذهر سكتت عن ىأ(نوكسا .) اذهف
 اسنالا ةلوعم أو امن امسجو افيطلالايخ كلغل اراسمتآلا اذه

 كم ءصاعلفامنناسنالاو هر نملحو فئاخالهعمتلفا ىلا بسني

 مدشركش شرسو را شيب م دخسوسءاهغبتراهزرك ظ ىزثم ضبرلا
 ,.اسضي رملامادقو ةدوسحتو ةرهاط هدم تراس فويسلاو ق راطلاو «سيبابدلا_.(ىنعملا)
 9 ةسوارع .زاوآك دسم ىمفرالا ىوش .اسوكسشمهسأر

 تالامحلا هذه عسج ىريشب رملا لاذ (ىعلا) 7 دن

 اهارالاذهن عتاب راضي أى ب دسلانيع /اذه نع تطبر و دعل انيع نكمل ةعماو جال

 (ىنلأ) جدشريرنوخ# نو روأ مح د شرين شمشجو تفرآن: صرح إو ىونش» هريغا
 اوهو توكسلملالاعل هنيع تعرسأو: ابنها صرحنوك تالاملاءذاهل هني

 بافامتلر وظبلا مع الرايتخاب تءواين دلا صرح الرتااذهايذ4 توملار غتدتحبيغلا ماع
 ةيئقو فلا ومالا ككماهكستنو تقفنأ شب رلاديعدات دوجث يح اصنوكست ك نع

 ريد فتري رتوخو تقولا وهو ءاك فخ



 هتوتوملاياهعقنيل تام هيضغو ضي راارك ونت نوانسأب وأراد مام !مههفنب
 ارعئمدبأ بجاوندي ري رسإط ىرم ىلا عت هيشغ فسر ةقرطس: رهاشمدعب هءوحرو
 |ريطلاوهو غرم اىأهناف ءانعمو او كنس بكرم (وك) يارد ابتح تقوريسشيوك «
 توس نء يوكو سرجلاءانعمازج زو ىلع (ارد) كرم (مئابتج)

 عزنر دارك : ذاو هولازأف هنفو سغ ف حاص
 لوعفللاّادالرو باطما ةادا تاو جورلا ىهوناج نم ةبكمم(ارتناج) عيار تساسما نأ
 جورلا عْزن فر ظنا ةدودعملا ساذننالا عم عزتشلحو رعزمل نامز لك (ىنعلا) ارتنامااذكو
 قدنزامىأ ( رمعمنمرس»أمو) رطاهةروسف ىلاعت هل لاقالفاعارور غم تمتالو كناسعال

 جوالاوهو (باكىفالا) رخآر معموأو لاك لذ ىأ (ءرمع نصت الو) رمعلا لب وطرمع
 رمت نم صن ىوامانارمعر مت ممن ةمكيتاعركسلا نيل مخيلة نيلالج ها وذم
 ىوتثم ا مشمانالومو ندي لاقا ذهل نهتسالا ف ديريالءدنم ىذلا بكا مأىفاسفانارمع

 هيشي كرمع (ىنعلا) يتيرارع ارا ددنتم بشور درو
 فراصكف ورصمو صرغن٠ كرمعاذك ارا والبلران دلادود ممكن ب ,
 يفوسخدناو ادرك ىلاغك ان « فوتو رز هد درامت إل ىراشم هرم سافنأ
 بهذ مي ىتح هيلعةدودعملا هسا .أج ري نملاحا كف ةوتال,ب هلا ىطعب و دعب (ىنعلا)

 | سان أ ن مج رخام عسي شي الن الق اعلا ىلعف توملاوهو فوسحلا ءينأب و هسبكىلاطوهرمع
 ء«ساغن أريئاثد مص قتام متياربل لامع و ةالصلاو موصلاو ركسشلاو رك ذلاب (هلدبب لبهرمع

 نازدوك ديار« ىاحى م مترف اتسك زرك ف ىونش المتاح اسلاتايثابلارهاودع
 ضتالل(ىسجو)تنأذخ ا ذ(قاتسإ) ربط نم(مكز) طرشلاادا (ك) مآ, زهمأد
 نم (ىابذ) اطعلا (تداد) كلاذنم (تاز) لبجلا(هوك (دياردلا) هضوع(ىاح)

 | نهى أي لسبحلا ج راناو اطملا لاذ نم اضوم عضت لو لبجلا نمت دخن أنا (ىنعملا)لجرلا
 تسحر خت ىذا لدبعض كلاس, تنأورثأ 4قيبالوتح بهذي ومرقم نم موغيىأ هسجر
 يباب برق او دصم اوزان « ضوعار مدرهىأجر هس سنو ىونشم تذولا ك لع عيشبالا
 دة تح عيننلاو رك ذلاوهواضوع سنن لك لع مضاده تاداذان (ىعلا) يضر



 تيل (نل) هعدر (الك) أرفاةروسو ىلاعت هللا لاتاضرغ برتقاو دصساو نم
 [) رافثاىلا هتيسانيرخل (ةيساثلاب,نعغسسنل) رفكمل ا نمميلموهامع
 :ددني سل انهو هب دانلهأ ىأ (يدانعديلف) ةفرعمنم ةركتلدب
 ما دانرثك | ل جر اجبام تلعدغل ةال سلا نع هاهنسيح هرهتت ال لسو هيلع ها ىلص”ىبتلل اق
 ةكشاللا (ةنازلاعدتس) ادرمالاسروأ ادرجاليختثْسنا ىداولااذ_هكيلعنألمأل
 0 (هعطنال) 4 عدر در(الك) انايع ةينب ايزلا هةةلخاله.داناعدولثي دلما فك الهال دادشلا الغلا
 | ىأ ف تازن آل أو نا الس ىبهتنا هتع ان هنم هنم(بيتقاو] ملص (دص-او)ةالصلا كرف دمار

 انيدئجاهرك ىامتردإل ىوتنم لانا ذهلوبازتقالاودرصللابالاضرفلا لصعالوز وح
 ةيردمللءابلا(ىانت) ةيقرظلاةادا (رد) م«نشركمنيدرددوبك ىراكب زج ه و
 | عستالءانعمرشاح ى سن نيعضوملا ىف (شوكم) رادغلا اذ ل راكم (اعياك)

 دوب) ةدحولل ىرتك ىفءايلاون افرح (ك)
 :دلالاغشأ ماتا ىف بسن" :( 1

 نايداو ب ناكل الاؤإم نمداومدنبالداك ول امم ىضر
 نودي ورده دساعللامتأل خال بارتق الامد نبا فوج المالوأ
 قوس ىاارلالا عئالمأر هرعخل ةالزبدلا ف

 7 1 م 0

 0 فزاع 57
 كتف لت م دل: ةرامعناكئم انلأ
 :كمالو, سلبت اجلا

 د «ىا روك امصرداردوخ
 ىلع 92 ) ةدحوالهيفمأبلاو ل
 2 اودوجولا يملا تشن (ىتم

 ٍ ايلي (ىنعملا) لعغت
 ا اهددمدباب تمدأت « سمج وفد .مو ىدركوا لاخلا ىوشم هللا ىتفتىأ

 هقلةعجار ةثالثلا شمدو رشم نيشوريمخ ( وا) بارث( الاخإ
 (ىنما) نوكستىأ ىدشو مج (ىدرك) ددم عيج(اهددم) دبع (دياي) بأ .انناو
 اقر غتسموءبح نونجتر اج نود ,ىأ همهتوخنمو ىلاعت هبح ىأ هارتنون دم نوكتو
 ٍبعذيومبر قو هضيف يأ هسسفن ن مادادما د لور أ كفى تح ىاعتهيفايناقوملاذ قا



 ريل اءديزتونك اركسول ىونثم
 زلسأوادبأ (عم) سلملالا سبال (ىشيب سلملا) ىلا(« نزإنآلا(نرنك )مألعخ
 ىتوهىذللا نآلارأقنا(ىنملا)ل فعلا (ار شره) ما تسالا تسمم فو !ديْل <( دريك ت سذإ)
 لص الوا دبأوالسأ ء.طعبال ادي لفعل سلط إلا ىلطعي له سلملالا سي الةيوينملا ةايملاب

 سأبالوراصنالارب ونت لاتابهحاص عئالرغلا مل ذكء غن ظحالا ةرضقأملا سالما نم:
 هي سأب ال ليقو»اذبءرلع عفرالو نطبالو صصختالز مبيالوعبب ريالوريقلا ىأ هيلعمابلا شيب

 ناد اور كمت سار دقو يش لما ىوراتا د
 هيلق ىفوغلا برغعو ميلألا يأركتتلا باذعلا ف سلقالا ساالالاةحورو (ىنلا)

 ايدارر مت دازدوردروو رونو سمي سرها رينو ريزاو يونشم دوجوم مومغملا|

 يلع نونلارسكب (راكسن) سلملالا سالو هرج قت( شرهاظر) جراما نس(تيربزأ)
 /قورحتْلاب مازماز لراكمالا نم اذكر فو نرد( توردزو) شمتلا ف درراكت شو
 لمي الور الا مالآلاوراكذالا نوم نمو هن دقن ءرهاط ىلع ج .رامعانم (ىنجلا)

 و هشيدنا تارت توح «نوك نا دنارخ ب ودناق# وتم ادبأ نملابلار و ىسميلا
 نبل اوما قوابارث ةروصل ا ىلا نانأنلؤلادف ارغئنفلاذو(ىنعملا] نم
 |تاعاطلا ذيذلب هخادىأذ.ذلنيذالاركسلا لمهمالكو ولستابنااركسلا ل ءركسصذ

 ةرزام || تاس اذه

 3 "لم يصلارمسا و انا هلا جيش
 اناكصليراكشنو ٠ دوش منامك روءابك »و ىوتمانم كحورو مكبلتريسسبالا
 ىأ اللقا ربهذا للا فو ديس فو ناربالاو شباك ندلةاؤرك (يعلا) ا
 لاف (ةيواه همأف) هع هراقلاة روسو ىلاعتهلا لاق اوكساهنف مهم ىيفارعفئاللل ادبأ اوبهذنلال

 لاه ذيواهلاو كوالا »هلة رخ



 انشأ
 جراخ(ثوري)انا(نم )6 عمن مايغ ادوبى د هسزج نعمت ماقتدرأ .زمدرك ثور نمو
 مالسلاهيلعهلا رمعن ا نعرازبلا ىو رصالا نيدوسفر نمتجرخأ نا نآلا (ىنهملا)ةبفاع (ماجخا) هوكي (دور مق ) بخ( رج)ن داوم (ماو) بة روس (تدرك )اعف( درك )
 أرمسقارلوتلهذق لادلا سكي نيدمناق لادلا ب نيفاءادا "ىلع بج اولان ةصصتلانيدلا لاقأ

 3 ةيدبالا ةداعسلا ريغ ةصصخلاةيئاع نوكست تم ىفاسل ارطشلا ىفلأق اذسهاو
 نيعزابلا نعادخالاو لسسو هيلع هقلاىفص لو سرلا نع اغلبم
 39و مل سرميلعهنلاف_سلوسرلاناسل نءلاقو غلبلا
 : ةماعلا انهلتيثأانأ (ىنعملا) يمدتزا ارا نم خامرات
 يرث, ىدولالا اقي البد لوسرلاومتذتغ اىباءلوةم < مكشمدحاولا نان ةمادنلا
 اهيا ءارس يحل مجتر دا وحب را در ومل .«ةزداتمر مط ك ادابمنبهإل
 تاكب نبال ىرشثمركةورم نم مكمل ذي توما »افلا مط نان كشب رطل نوما ة يطل نم

 مهيأ ذر مهل لذ (خلا) يتم ارردداثمرح تر
 مهعرحو مهطق راي دعالسإلا كا تيضرب رك كب تلك |عيبلا ب

 هداج ىرسم ديدتاهك انو وشم املك ب لا عفن تفز قي رطلا ىف
 عساوب ريب[ داج) فرط (ىوس) ادأر ) مة دازونو هب رف ىلسي دولا

 كمن درو فراتارخا» الل 3 ا دي جاوز نارا قالا اب علا كاب : ةدجرال «راكأيلارلقلا هيرعم( ىلدب) ةيروعتتزو ىلع عندي نم
 هوو نكسمديداكس بالذ ثم اوعقو(ىعملا) ي تسددتتسسورف شد درو“
 بكرمتلا دعانا ةيلملا يف معنوبأ ىورو اوغرف ىأ مجدأ اولسفوام اق ءواك اودو

 لك[ هيفانأ اسعدنا نصل نا لاقنا هناسل ىلع هللا ىرجأف 1 ىف هلأ دبع نأ ىلءاومأو روزين او رو يلا تهل ىلا ةئيغسلا لهأ عرضتو ميلا مولط تفص»: هتايسفرلا ف
 هاوماقأ فلسا لا ىلا مهب دجاو لكزس أو ولا مهاجن فلا ترسكسناةليغلا لذط ما

٠. 

 نطو

 ناو دنا دوعوبأ مولا ةجحذاودصيةريغس مهاب دازريغ سلمابأ
 ,لكف ةحئارلا مشتريغصلا ليغلا لاذ تءاجاومانالف لاق هلم سه يراوريصت هلادب“ يأ ىر -«طارلك ايدرع نصت موعنن لن نيراصالريخوهفاو ريصتا

 نأ ديلا تراشأفممللا ةحارون



 قنا

 هيدامدو شوفنناثيدح و داددتوهروغمرمه بنا » ىوشم لوغووانالوموأ

 سنالات ا قاضبأ ى اج الومداكح ام ىفءىسبافامقا دبموأ وهو ئيفراثا ذر( ىنملا)

 هبوىرفل رقلاوهوورماخى ناكرقفل ذات دح نال صون ىأ ةحصن مهاطمأر لك أي
 نس( )6 هلل ازدتطو كليم فسار اجو ىرت لا
 :م) ىرشلا للا ملسوه(بابك )هلا دبءوبأو هو كي نة عمج اره نيشلا(شابكس)
 هيلع هاى سرقفلاب .رقفا ىنفا عصاتل الا ذر( ىنعملا) مالك ذل اذإ نطس ناز اعنام أ ادم

 .ناكنم بطاختانالوءةرضحاذهلو لين اهو مل بكن ع هللا دبعابأ عئممم سو
 ىو. كبلع درمساك اديدج ان ىطعي كل نينعلا لمعلا لوف 3

 تاك !امدعنر [نعلا)

 لجالعامطلا هه مكسسم لعو مها لاق اب هلاهقراد ثمان الومواندبس ىسواذماو

 ىوسدما الوأ « ديسير انمى ديدإل ىرتنم ىلاعتهقارك د نماولضتتالذأ
 أودعيثراسلا فره الزأىناو ر_.والوهمالثئار لك ايا ىذلا اىنعلا) عدوا

 كع(كرب) عرارك ادم ابنوزيدو عش أب لاكش لاه د ادرك يوب ىونتم عرسوا

 هقادبعأ ثراملا مثل( ايرث اهد) لمه درك ير ةخارلا رمادا ىرغ هزي
 فاكلا مش (راوك ا تأنإ( دهان نجارة (عش )تام ثالث راسس) ىساقلا
 | نم هدو ةحئار مثل عف ىأ فو ةحئار ورتسا (ينعلا) ؛النمالا ينئلا ةادأ دع ةيسيرافلا

 الائيُمْث دعت ىاهف نم“التمالا حار أ: لالصاتأ ارسم ثالثها دبع يبا ثيرابحلا مف

 هلبنذالنكهنذ نم بئانلا كح تحت لخدو باوثيدجارا ءءلم ران 1ترواه اعيش ثدحأ
 ىنعم (دنحإ ليبه تن ةررامارو رم تفرو تشك يرادرك ىرايدسل+ وف ىوتنم
 ٍضاملعن (تنكسم) ْئلا ناره اةبسرافلا فكنا سكب (درك) ةرم(ىراب) مك
 جار ريم غرا سوةر املا مالا يعمم نم ةسيكرم (ارورص) بهذي (تفريو)
 مم (تفزإ الاذ (نآ) هذؤيإ (دييتن) لزعسللا ةادأامعوقادبعىاثرامحلا ىلا
 رملايبفلا فانه ر فيش فارغا ايئاوباسة صم (ىعلا)
 هاكر ف هل ىوبأ 0
 : ىونم متانلالحزلا الاذن ءهفرةحارمل تتأودارغنالا ىلع مان

 أذنك هل (يذ 0 ا هدي لرب شلك رداع ا
 ى « هوز تازاردب كيو كبر ردو ىو مل بيغلا ساو هذ لما امهتروذلا ىلع لبغلا

- 



 اخف

 اةيمحملا فكلا مش (هورك) كاذنم“ (تازإ

 انعم (هوكسش) لمذا نكيولو(شدوبأو)

 زجءاوهل اى ةغئاطلا ءذه نمدحاو لكىر و
 او راصو ضرالا ىلع مسهب ريش مهعيمج

 مال مهسم (تناشنانوخ و لعقد منو ىلع (درب) قيرطلانم (هارزا)

1 1 
 وتلا نم نأ, لاملانال مه مدقق اراكمهلاع

 2م ىونش» هبلذنل ضرعتلا نمو نمؤلا
 (نكربب) تامءأ(تاردام) م دنشكرغ

 ليغاادالرأت اهمأ (ىصملا) ءوسلاةازاحناو
 ةزملا بر ثا ذم اهدالوأ لك أن 3
 الاكل كردي مهرومأ عج ضيوفترهبلع

 قلاوتلملاب مهمديتأبال ى> نإ رط

 در ضرمو لال ضرعتلا نماومنوا ذهلد حورلاكوهن حورلا ةمساعجلصحامو حورلا ةمجام»

 اناا أر ماقتتالاوهاهرسكو ةم رعلا عب (رضيك ريكداس رش ليغلادو (هدعإ

 مسهد الرأ مول لك | نم توكل :انرعلاو» احصل نم ب وثعملا مهدالوأ ىلع نوريغتي و
 اشيأ ليفلا فو كا نك ىنعملاف تنأ ةوشرلا لك 1ا(ىنعلا)ةوشرلا ىههزاغنزو ى ع( م رامدوزا لبي مصخدرار مسه م راوخ هرابك ىروخ نم ةحب ىلا ىونشم ةيواعملا

 ادحاوادحاو(ارشل مي )ليغلا (وا)تقولاف (دامردإ) درك دازشدوودسا رد
 نيمادج اراد او لالا ق(ىعا اة ص ايا ||| ىف (ىنه9!1]فوملااو هب يردك يعم ( دن ردي قرن مىأديرد ينعم (دن ارديمإ ةعامجل

 ارت رهتحادااوهرإو ىرشم باذعلاةكئ المو ليث دزعك الهسهيلعنأك ل الو فوخالو ةبيهاذه هعبنس نمل نكنبأو
 لك (اراديره) صر تخا دما ءاوملا ىلع (اوهرب) يق اكش دش نيمزب هز ىمهأ تانك
 0 مالكملا ف يفزؤ متو نمابلا"اريشلاوعسيلا ف هواعتسا فاذملا هيرعم(فازك لدحاو
 (صلا) زلوم( ىاكش)ر اس( دشع) ضرالا ىل*(نيمزر) برش (ةزإ عج( مح ىتح

 يئحيزارتح الو توتالو ةاباحربف نمالم ا
 قلع نرخ درو ىلإ ىوتنم ادم موابطاحم ةسالا ىلا ةصقلاو مدرسولبا سدسق تنتلا اذلسهلو ةربم لم نيكل اهني روكمبذ :

 91 مد(نوخ) براشو لك 1( هنروخ) دنا ةادا(ىا) مدر تناشبانوخ دراسات مدر ءانلا
 || ىتح (هرايلات) قرفونخوبب هذا ءانعمرم

 ةئاشأملاو فها نيب كلرتشم (در

 اسما !1 لك لاقمنا لسو هيل ء هلا
 ثوم نانا لام ىودم نمؤلا ءاحآ اره تر ثلا كن مْولا ببحوممد

 زيخأ يأ مهمدر مهلامثا لعا (ىعلا) منيعرتت اسد م
 ةردقب لصح جورلا قش لا لاركأىيلاخغا

 ارهروحب مح لبي « دلشك نيك نام لب, نا
 ليي) ادن بصسن] دتهكيك) ريغلا»الرأ

 انج مستو مسيل فتراه
 ا. هلايعمسهنالءءاينوأ ذك نم
 نوال ابنالا وم را



 اديس لوقيف دسح [هلعالو مهب ركمأ تلفناف (ىنعلا]) هادشي وخ وين لفظ .ىوبشا ديب كار رثيداركم درك اوسركوبإل ىرتم اهدالوأ مناك. راغمل اةيقلا مآ تكمله اكرام ف ابا تم أب سرغلا دسم ل بيقلاو مولا ىنعب مصلخا نالءبحاصىأ ل يالا مسخ
 ايلا ذك 4مل ةُحار لعب ليفلانالةلبحلاوركملاركتعم تروشأ مفلا ةضارانالومو
 ةموعسملا مهموم حئاو رهياغرهظت مهاذأ نملك ةيؤنعملا مهلا أ حار تولع ب ونعملا
 نم مدنبال فيكسف هدسبعله دبع نم مغني هللا نافهلوسرو هللا فخ و ركنا هلم ف
 نوح هن لا اروح ىوتدا كشاف ىونم سلاما «دبعا هبت دوبع ةزيىذلا قده
 نمحرلا يب ردح مب ركملا لوسرلاو يالا ىلا لاذو (ىنعملا) «نمرارلط اريدبأوتا
 ةعاردص يذلا !! لبق نم نمحرلا حبب ردجالىفا فرطالا لوب هنم مصفأكنملا نم

 ىوتنم كنموىملطابلا ةارلا دعمال فيك ةني للا وهو نيل نم فرغلا سبأ
 ىقطصملا تااسل(ىنعملا) ب روض مناهدرا دبات توح

 ءاناك امانه ن مدصال فيك اهدحو ىأ ديعبلا نب رطلا نم
 |دباس مهإ» ىرتنم ماهفتساة ادا ةلامالا, فاما فو ليلعنة ادا لوالارطشلا فنون

 ةنسحلا ةعارلا نالنيمقانما ىلع اهرتكب امةةعللع |هرتسي نتسسعرل انيذ ىهىتلا ةمارلا 0
 ىو وى ىمهوإو ىرشم اهلمأ دحر جتا جح اسال صحو ءامسل ادعست ةصبلاوأ حوسسسس فسخ

 نركتةرضم ا نول(مانزمس)ءاسسلا ىلع( تامس آرب برضب( دز ى) مارحلا (مارح) لاذ (تازتم 2 (يدع ىممإ) هلل(: ماقزسدام-اردزك ٠ مارحت
 مارحلالاذمححإ مانت نأ (ينعلا) دوال مم: دافال (ماقو ) مست: دئاز ىمه

 دوش تنشز ساقنأ هر مهو ىوم ءامسلا دعسنئأ ةرضملا نولءاصملا
 .ىلا بهذ تح حابقلا كاساغنأ ةمفا ره نوكن (ىنعملا) هدو

 كالفالا 2 نا
 ابي توح أ ردو زك كونو صرح قووربل كوب قف ىوتنم دعبلاودرطا

 هبأو ريغ بدصت ىف عمطتا كبيسنذحأت ناوهو عشملاءانمم صرحلاوهألاب (نآ) اش
 (ىنعلإ) لسبلاوم(زابب وجال ب سدوكت يق نسج راق
 ةعارلوةتوأ رصبلا ةكارك قات مالكلاو لوغلا ىف عمطلاو صرح ا صارو زيكسلاةئار
 لصيلاةخاركى انربكلاو صرح ار اعضاثقو ىأ مالكل ةفن ثنو صرحا ةٌئاروريكلا
 وثم مك ىبصارخوءاهسلالهأ دنعام روتشيف راحل نمولاسا ماشماهئرمت

 أوه (دنكوسس) هماءدرك ىرعتريسو زاب زا « ل نمدنكوسيكروخرك



 تاعف لب وئالاول هبا نم تلك !يمانأ تلق ناب تغلحولو (ىنلا) موتئاوه(رعس) ولا
 0 ٠ دق ىزام دئكسرسبدنآ ا ىرشم بنمو اقتالا
 مؤنا تلك أنام روش كئاساج غامد ىف ءبرضب زامع ككيديملا لاذ سفن (ىنعلا

 (سب] جي تابنرددبامن ىزك دنا « تأ ىونزادوش دراما: سنو ىوتم 0
 (ىوب) نم ىعب ( زارت ءاندم(درشدر) سرغلا ةدعات ىلع ءاعدوج (اهاغد) ريثكست

 (دياقسر ج وعأا رثك )بلقلا (لد) ةئارلا اهو (نآ زةغارلا فه (نا

 ةخارلاوزهوا ديدرم يوك يثكل هدة ثبلنا هنضار نمو ( يدم )ررشل ا ىف (نايزرد) رهظبي
 ةيهمالا قالمخالا بيس لبنا طخنم هدرسيلو ىأر رضلا ف جوعأ بلقل ىزث
 وثم مارح اة ملا لك وةيرغلاو بذكلاب بلفلا ثب ولت نم ةثشانل ةصبألا لاعفألاو
 (دشا) راسم (هريوح) ماغدره ىازج دش ا در برج ه عددا باوجدلا ارثسخا وو

 ةر وسو ىلاهتلاتاؤخاطمدلا كلاذباوجيفأب (ىنعلا) ةلبحور ورغ لك (اغدره) نكست

 عقيدف (دوملكتنالو) 'الذارانلا ىف اودعدا (ايفاوحخا) كلامناسلب مهل (لاق) نوئمؤلا
 اهميفاشلارطشلا قانالومواندرس لاقاذهاو كيال ابهتنا مهواجر عطغتما

 ىوتتمدودم اهلهاءامد كانك ةدودرم كاب( نا إكلف ةللحو رورغ لكلا
 نار (ينلا) يتسادخ لوبغم ظفاؤزا نأ ةتسآر تيئعمدو زك تايدحر كا
 ىو ىلع هلأالا رشح لوبقم ظفاا ثكاذطلتو بايو[ ءانعمو جوع أ كلم الكت ك

 تآسوإ لاقا هلو مكتاينو مكبولف ىلار ظن لب كلامعأ ىلا الو كلاونأ ىلارظن الهتنانا

 به اا أطخ نانا ىفاذه يتوسع دزتت تباوسزآت سرع نابع ىاط هكا.

 ىو راع كنابردد دسلالبنآ وف ىراثم يويجحلادسثع بناجالا اوس نمنسحأ
 1 الاذ(ينلا) ي زابنزا ئاوغ ىمهىهار
 متسارت سبر ههإ ىادنغكبابؤو وتم ىهاولبق اوله ىن.« ىلا ذالصلا ىل جلدي لوهتي
 الثا لوسراب نيقفأنلا ضعب لاق ىتح(ىنعلا) يتسأس زاغ 1كنوثك طخ نبا
 دال ىونم أولاقر ثان تئوءادنرا اذه مالسالانالأطملا اذه .نالمالاو قشنلا

 نوكيئذوميح هللا لو رو ىناب( ىنعلا) ي راس مصنادويرك بدمي هن درك لوسرأ
 ك0 9 اذه نم مصقأ
 *+ وف ىوتثم انس حالشلا ىلمىئرئادا نوكيحالسااو ندلا لوو ىف بيعلا (ينعلا)

 م اوال (ىنعلا) يتق تارانعزاىرسروداديهتفكب ويصور يمغببأ

 تار ان نم ثعهتلا ىضر لالبى حف نيمروا !ضرلاقو سو ءيلعهنلا لص لوسرلا بشغا
 ليثو فحو ى دز اري لالي ها دحر ناسخ ) ىرثم الثا ةيِفحلا ةيلعلا هللا



 اهلا

 عج (ناسخ) ءادنلا ا داةلامالاب ىأ !نمو تايب فاكسا ارسكد كن م ةبكم(ىاك) ب لأ
 ىجرأ ةرركم("هحو)" جةثام نم( اج دصزا | نسحأ ( رثجب) دئع ىنعمج(دزن) ىف ةاوهو سخ
 ءاهلاب ىهلالبانديسلوةتأب (ىنعملا) ركذلاو بسنلا هيدارأ (لاقو ليقو)ةليبقىنعع يناثلا
 نمو ةليبقتئام "فح نم نسح أو أ ةرركم ىحو ”ىح ةثام نم نسح | ىلاهن هللا دثع ءام!ناكم
 هيلع هللا ىل ص هنالىلاعت هللادنم الوبتم هلع هلل اىغر لالب نوكل ناس اذ هو ميدستو ركذ
 .ج راما ةاعارمن ان نمل ايالرهلانىلاسه هللا ناو ةنملا ىف +شاشمخ عمم جار بل اسسو
 [دينايوشماوو ىونتم عي تورك :فولأ ن مفطلأ ءؤاطخ نك :ديممرب نطلابلا ثرخ
 در مرضاح ىمخ( ديئاروثم) دعب ىنعمب جلاب (او) م نانزاع اورخآ م ركسناو «نابزار نما
 ئذلابمدبلا ( زاعآ) لونأ المي ركسن) مكرم (نانزار) تح () ىنوركعتالءانممرك ذم
 دعب تح ليغلاو لاقل اوكار ىفوركعت الن (ىنملا نيبط اهلل ع جريهش (نانإ ين عورشلاو
 ئقيرسأ ىقلبادرتكتو مقل 'لاوعتتت ارخآر دأب أد زمر ىشااو كرس لوغأل
 ىذملاوةرهاذ سافنأ بحاس نوكي الةرامالا هسفنرسس نم صلخت' !ىذيا ناازبه لبق مهاغ

 ياعدور'ه اعدرد شرخ مدوتكرا درك و ىرام لاق'دهلر» واعد لبشبال فن ةراهطال
 باطلا ةاداءاتلا مشن (وت) كيت (كرادي) طرشلاةادا ( ركز جافسناوخ[زماوخ
 ىئاعد) بهذا ىنععسمأ ل عفمارلا دب( لال "عال ىف(اعدرد) نس اوه اننامضب (شوخ)
 ناو ن ميلملاو ب هذاءاعدلا قاميطلآسصنَسنأ ثنا (ىنملا) ءادبسلاطأ (هاوخ
 اعلا مهراظت ةره طنا سايت ذكرتوديعال يعم نوكستلءايلوألا مهو ءاعدءأ املا
 مره دسبعلاناوقز رلا فدي ْري |ناوعاضملاد رب عدلا ناب وث نعريسغصلا مماجلا ف ىور
 يلع ري الر دربال بيغل ارهظب هليخال الاءاعد نارمم ناضيأ ىو رو سنالاب قزرلا
 دركلهأم ناهدنا دبع ناو ىاهدبا مش مالسلاميلع ارىموم ىاسعت حنو راو
 ل مفي ىنعدات ىنتوعداذاىيوماي4لاقدأت مالسلا يلع ىدوملالعو لج ما مأ ناسي اذه
 تو « ادخى وما. دومرفنيارجإل ىوتشم هتاجاتمدصب ابن ذمسقلا الاد ثلمن نكس
 هبلط تفو مالسلااهيلعى وا ىلا عت هفالاقاذهلجال (ىنعلا )ا م اعدردلا ساو ثحاح
 قاهداب هب ءاشيوج ىبنمزىتوماب تفك 2 ىوتم 4.ئاءدىفىلاعت ثم اح املا

 تفك 9و ىرتثم ابنذميلعفتو مب اظفح ىنم بلط ا يسوماءلات (ينملا .ءاكون ىدركسأإ
 (ىنعلا ]مغ ادن لديوان ة ضن فو ناوخربغقاهدزا ارامسفك «ناهدنأ اد نمىبوم

 يواثم ريل ا مف نمىنعدا4لاتهلمأالةءاورفو ملا! لاذ .أالاثاب رايوملاةأ] "

 ىرتث برغل ارهظررخلا كلو ءدي ىأ ىموم نعأ هلا الئاةربغلا مق نم ىنعدا لعفت اذان بنألا و اول 406 بوشللا ٠ طهر نست

 ندركمما
 قامت



 هكتاناسرد
 نفك هللا

 هل
 ءاوفالانأباذك لعفا(ىنملا) جامدجر اه. ر رردو بشردوار ما خاهددك نكت انخاإو
 هيلا هلا وعدا هنعهقاوضر باج نع ورد اهدا أ راهلاو ,ليلل !ىفكليلصوشل نسل الا عم
 ركض وعديلاق ةئسلالا كلنا نلامهقالوسرا اولقا عوتيصعام

 5 سدركت كزاهوزاو ىرشثيدحلالا لب ىممادو وردنا نا

 ينك لال و ياجاردوخ حور ٠ نكس الأنا 0 رثعلا
 ةةمكستم تماطل ىلعأ ا يزعم نامي رص وأ لا]
 نوكيىب رمسغلاءاعدل حاتحتالفتايناحورلا تاماقللاو تايلاعلا ثاجر دا لصتل تاربما ىف
 تعبر ه دبسرو اينوحّت سك ايحرك ذل ىو. كاعنهللادتءالوبقم واعد
 ليله ةادا (توج) مديل ادورددتب ب

 ةايدارأو لوزيوىعيىأجزافلا
 "در ورذ[رنوح در رك بش

 ل
 نادضلا وف ىلع اهدا دضا يمد اد الا بره (َيعلأ]

 اردو اناورسفا عولطإالت ولطدالوأ ءايضأأ
 0 ردا ذأ ارا داردتوحإلا

 ذقن اك (ىنلا) يما ودنا

 . هنالىلاهآ هسا ةمرح هلك لوزتريامومتىأ

 كاذق ةفصن هرك 0 0
 مه هئاىغر ىلاعت لاقاك ىو, رك ان كرك ذأ ءانعم بي ةمتلاءان سرك ذاب مهرمأ ىناشلاو
 ودك ى نيا ب نأ ف ىوتم هيوبحصو مهعحنو هنعاوشرو
 ١ هركذنم راسوتح هللا ةليللاقىذلا لاذ (ىنمأا) ىلإ

 (ىنعملا اهمهنباو وارايس ىارخاناطيشسمك وف ىوللم نوذلاو
 ارادقملا انهي نإ اي اريثك هيامظكشمو ماودلا ىلع فاك ذيالوغش ماي هعنعل ناطيشلا لاق
 ىوراب فزيخ هللا دءاح « رح :سبرتأ وجاي ديا ينك ىوتثم كيبل تاكلون ىأ



 اهلا

 .هدارأ (تنق)ما دقنم(شيي رئا) دحاو باوج (باوجشلي) قأيال(يايثاح) 0
 ىعم (دنج) كوالا يلم 0 تققلانال ةيهولالاة يتسم

 داشعلاو رارصالاعمدجولا نيختوه (تطس) هحولاب (ىوراي) رادقتملا نع لاوؤس هو مك
 اذه ىلعو نحنا هحولا,هنل| لوقتو برضت: سم مك باو تحفلا ما دقن مثلينأ "الغل

 اررضخوا باو تنددد# رسب ود ل دنت كسشوأ ولي ىوتثم ةسسوسو ءاطمأه بولا

 ىأمانو اسأرعضووبلقلارسكشراسةسوسولا نمرك اذلإ لاذ (ىنعملا ) مرشد
 هو ًارضملا لاح !ىلاترغت_هدهاشىأر شما قرضملا مونلا ف ىأرمانورك فانمغرف
 ٍشكسازا فام نوح « ةدباماو نوحرك درا نيسه ثغك ف ىونشم ضاي رلارضخ
 ةلامالاو عابشلاب (ثوح) مسا (نيه) ريقفلا لا ةارضما لاق (تنك) مةماوخ |

 تيقبىأ باطشللزمهلا(ةداماو) ئشلا لاس نعم اهفتسالا ىهو فيك ىنمج نيعشولا ىف

 ارسكسسب كن مو نم نع رسكلابز نمةبكم م (شكناز) تمد فيك (نامشب نوج)
 لاق( ىنعللا) تنأعنأ أرق (ةدئاوخ) ركذا ىلا عمجا ريش ىه ىتلانيشلا نموناسلل فاكلا
 هترك ذىذلارك فان منام ثنأ فيكورك ذلا ند .تفاخق فيكم ساريا فنلا الا ذفرضملا

 بادر ماب دكمرت ىمهنا ليتاوحدنا ىتمكبباتضك وو ىوتتمدكر تال تا
 كاييمال ناجل هتف ترق ةرشلتاديسلاببع يذل لاا نلا (

 تشك اد نكرشرشخ ثثك] 0 او
 باع شأا ةلاثام انعمو هما دركم وك ذ لوغشم تنم

 دك 7
 كلوت ىلاعتهما لاقىلا اا ا (ىنلا) يتسلم سل هان ايت زوسودردو

 م ا تا الاذ

 2 وثم متل اتسدق بان تلغنشا تاون تك
 ءاملاعلاكبلطو كلي (ىنعلا) يم ولك ونىأب ناداتكسسودولمبذح ه ون

 انتيح ةيعاسلا هذه كلر تعفو كلانبذج تناكم اظلارومالا ىلعثلمادقاو تاءاطلاو
 نمو توبحو مهي ىو ىلع اهفاموايندلادويت نم اند عاطل ةداقثم اوان ماوال ةعرسملاو
 «دبحن أسل ىلعهدابعالاتىلاعئهئماناحاءاطعلا دم ناك انودرك ذرثك أ ائيشبحأ
 نمو سرت ىرشم تامعالل مكسسا دهنأ مكرلع َنِعهْلا لب مكمالشا ىلءاونمتالزغ



 ننفوخ(ىنملا) ييتساهكيباونبراررهري زو تسلسل دنك رت
 :لبح عج دبعبحأ اذا ىلامثهثلانانانل مركل اوفطللبذاج ىأ

 .ذعتو اهفامواين لا نم سلوا
 ناب تاقاذهددعتم كيبل برا كلنملوةلك تح ناكرايشعالا

 دنروتسدش نفك براس از م تسينرودزجاعدنيزلهاج ذاجإل ىونثم طعن لسأ
 مم ىلاعت لوي بوسي هالنامرحلاو دعبل اري اعدل اذه نم لهافسا حورل سبا (ىنعملا)
 نايصعلاو سلا ىلء ايدامتموأ هلا ارسفاكهنوككب راي لول هل نذإال هالتمآلا مول ىلءهتلا

 مقىلعت (ىنملا) زك تقوا د خا فاننأت ب دنب وتسلقت سل درب وأ اه دربال رشم

 نالمغلاوررضلاوهر دنزك ت قو ىلا عت هلع رضتب الو نئبالىت“ طابرو لقق لهاا باقو
 |رظتل أ براءال بم لوب الو اهب رتغل انف لغد بعدرط هتدارا تةلعتاذا ىلاعتهقاأ
 :لالجوزع قوم :دددر كتاب © لامو كلم دصار نوعرف ىعدأ 00 ىواشم قامتشاعئسأ

 نأ لاقو رمسغاو لالخساو زملا ىوعد نو عرف لعف ىتح لامو كدا نوعرفل ىلععأ (ىنحملا)
 روكسسدبن[ن حىوسنفاذناب « رسدردودئظ شرم همعردإل ىوتم ىلءالا كم ر
 دادإل ىوتشم نوعلملا اذ خلا فرط/ئبآل تديتعأالا .بونوعرةرإأ رس ععبج ىف

 كلم عجل ىطعأ (ىنعلا) يناهدلار خرودود تتاح ه ناهج نبا كلم جاروا

 نع ىورملاثيدسلل هبحصال نال ستلاو نيحلاو عيوني لو اهئطاسو اينذلاءذه
 ىوتثم هللارك ذنلاببسءالتءالا ناكف هءرضت مسيل, التنا اديعمتابحأ ذا ةريرهىفأ
 نمنح أ عجولا أ (ينعللا) تاجرا رادع دارطام تاه كمزارت م دمادرد»
 هلا بح ًااذاسنأ نعرسااوءاةهلخاو ةول ا ىف ىلاصن هلع شنت ىت اهتتطلسو اينادلا كام

 تنيك هريلدزادردابتداوخ م« تسبك هرسفازأ هر دو نشاوخ إل كوتش مهالتنااموذ
 نا ايتشاالو سنأ 4 لص الذ بلغلا توموهو دامجخالا نم عمجو الب ىلاعت هت عرضتلا ا(ىنمال)
 ءديعل ىلاعت هيداسحو برلابح ف بلقلا باهذا نم قارت>الاو عمجولاب ىاعت هل عرضتلاو

 دأب » ايزاوآبلري ز ددبشك ن آي ىونشم هيذجو وبث ىلع لددب ربك ماه نمىنعي
 ةيضخ هلي ىأةفشلا هذه تح هتوص بصم عمجولا بحاس (ىنعلا) جارزاغ اوأديمتدرل
 ناك هءأب توكل !ملاع ف هنوكةلاحا ندلاملاعا هثيحجل بق هدصقأ دبمرك ذنوا. ال شاورسلا ماعلا

 |ريفتاذهو ه رخسس ناك ماتلاراكتالاه لس ترام نآلاو نايصعلا نماثب رب

 | لوغي هاكر اكن لات يلا بلغلا نمعرضتلاو هتسسنكذ ممل دزادردايندناوخهلوغل
 مرضت سفن ف كب ررك ذاو لاقت هتمال اداشرا «سنهقابملا لالا ىذ بج ىفاغلا
 «ام نم لخ ىلخ مهنا فالارظنيلف لاقوبلاسآلاو و د_غلاب لوقلا نموهلسا نودو ةسيشخو



 (ىمملا) ينعم ىاوتافتسمىرادخىاو نحو

 دارا« تين هداج فش هررد كسأ

 سلكت عرشتلا وي رطل 0 (ينملا)

 0 0 قشهعتموةمح
 ةردقلا نمدرعس

 2 نافع (6) ا
 "+ !|ولعتلا برعشلاو لكالاوأ ةمئاومحلاتافصلا
 93 اوفلالا (ناهاشنجت) ماعطلا سأر

 انيغلاو ةيفوغلاة انثلا«انلا متعب رافترمغ نمراغلا ما

 دلج بكر افسو (تميبئلس) ريثك (اسب) |

 هلوزنوهث ديم ىف هتهارْنت ذم نههم'ام سمح .ورخ لءاذان بنا نابل هلا نب نمج رض قفاد
 قاصراواهدشناوإ» ىوتم لاا ذهلوءاعدلا نع

 هقلادماس هبلق ف روماثآلا نم اس أ نيعمأي ابو تاغتسابو نلاعلا برايالثاةتوصلان بز زحو

 دردابدلاوخ قبسالاتيبلا يف هيفا اذيأاذهوىتحلا ئامسأآض عم ةاداتمبلاهت

 دعساجغلاذاو اجشهنم صلخ اذان عامر عم اقري أ بواطم لكباطو بوغ رم لك ةبغرالا

 لا نم هئيلباةبسح اه هدحاو لك هنلاىطع اذا ىلا عنها تاموثصمالثم

 نيل اللا نيمل ال ىأ الما

 تح
 نيفراهلاكمتلا ةمحرهام بر برشوو سانلا فارعشأ ةبعص راب تخاو سادغالا كرن

 نم هتلادتعإ ,نيلعالعأىلاةرئاط ه_حور ةيملالا ةريضحلا لوب مر اصوةيبا لا ةسأسغا

 يم دربردا كيل وتسين اناروك توك سآس ىاا»

 املا باج (هدرب ردا) نكمل (كليل) 4 مسا ال (تسينمان) هلأبإ

 .ةراقحلابباكلاةر وصب دوه نمأي(ىنعلا)ىلاهادا (تسين) حدفأ

 ايفاسراصعجإلابحاس الاذو

 كلذو 4ىلاعتهلابذجوةداراالب

 ةموقلا

2 0 

 هيدارأو سفلاو# ( رادرم)
 لع (تاوخرسر) صلخ (

 ننسلخو ليكلاوهو ٌةدحولا

 (ىا)« تست
 (اروك )جاكلا ةيوس ىأ باكلا

 (ماج)الاذريش(تا
 | سانللا نيب سيل
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 6 2 ليضع

 4 ا دول يملا

 7 ٠

 ل _كري و ناس تبيع ور ممول

4 
 هاف نوكيال حدسقلا الا ذريشب وهةةققاو ةراقملا باج ىكلرابتعاالو ردتالو مما
 رئاسوهو انالوموانديسقل انرسمادالج تاىو رو ةبحلا مادام ع ركبو ةفرعملا بارش برشبأ
 ناك ةناءابلوأ نءاروتسمنا بدسمتل'ءايلوأ نم "ىو وهل اق لف همظمف ةعجلاةالصأ
 ىلع باتدالملا عممامف هتيالو هيهرفم د ىلءهتداش تناكو معاقة داجشلا بصنمهيرنم بلطي
 هرسسد ىأ ماب نبارهبزا هدينأج ل ىو ثمالوب قم هدنع ناكر هيدي
 .ور طم ةيملالاةفرعملا بارش ماج برسل جال ىأ ماحلا ا ذسهل جال ىدلوأ (ىنعلا)
 مكتنماربس دشأ اوركيالفرافكلا(اورباسو).ىم اهم ا نعو بْن اصااوتاعاطلا ىلء(ارربسا اونمتكنيذلا امأاي) نارمع لآ ةروسسرخآ ىف ىلاعتهتل لات "ازغورم رغم رصنتوأر فظن م
 نو زونت(رطفت مكلعل) مكلاوحأ عيجف (ةقااوتتاو) داهملا ىلع اوه (اوطاارو)
 حالفلاناتمآلا قي ىف ةراشالاو نيدلا مجتلاةنيلالج ىهتنارانت نمو .

 سوفنلا ده اح ىل_ءريصلا ىموةع رالا لاصحلا!ءذه ىلع فوقوم ناميالا له
 هللا لوسولا ىلا حاورالا ةطدار .ءاضرلاو ملستل عم بول دقن ةقأ سمه ىلع .اضااو
 هللا ءاننفلاو رابغالا ىلاتافتتلالا نعد :كشااوتتاوءاوسام عاطقتالابو
 ئولثم هللا اقبلاءنر زيككتفنا ايدو حولا بدع نءنومحلأ مكاعلا

 اذهل جالربصلا (ىنعلا) 4ع
 جرغلا حاتفمربصا انال اراس نكىصر

 .ردتلا(مك) «د+خفزراردابصقءرك « دمج /ىدايرجب وك دشابءك لف ىوشم ءايننالارورةوقعزااودع ب همطغت ناو عاضرلا بح
 (ارابسم) تم( ك)لبجلافاكسلا مش (هوك) طئلاو رحل اوهوتديوج نم(دهج )ار
 قداصلاكلالاو ريسي ئث نم برطضي نيلاك هفمزحالىذلا !ذك اردقوانزوءاوهلا |ليجلا عضر ماوه لعب الرتب و طن ىذفاوهنعلا(ىنعلا) عضي ءانم منونلارسكب (دهت) ءادمال
 نكتال زح لهو مز ع بج اصاذهاب تنك ناين دلا حوت اوهشلا اوه هين لمعبال ل بجاك



 قاك ٠ اردلرخ ى مه فرغ ترطرهط ىوتم لوغبو لرذصانالوموانديسن انتل
 هذي رعت لوغلاو:دحوللءابلا (ىرغ) ةهحلك(فرطره)

 ادكنمةبكم (ىاك) باح ا ةاداةيفوفلا »الا

 باطذلاهيذءايلا (ىهاوخ) ىيرط(ءار)خالا( مدار
 ناطببش ةروصلا نانا لوغفرط لك ىف(ىدحلا) سمأ لعف(اس)

 .. ىونثم انهتأر مسا يقتل قب رطلاتدرأ نا الئآتهبناج ىلا وع
 قب رطل لي رأ (ىنلا) يه نيقدءارنيرتعزو دالغنم

 ىنالثلا ةبفر فوك لانك مم نوك [تأبوي رطلا

 ٠ نيترمتابتهر همام زو
 رأوأ اةيفرو يح اص كل نوك أو
 تارصعلار اخت أب هعارتالفمي دق ناطيش + !لاملاو تملا نب رطلا ا ذهىف دش مو ليلدأ

 تاىوسو رك افسوب و وادادهر هر تسزووالت
 (هرإ مكمل ةدامالءانلارنيسلاو ليل اوع (زووالن) تلا ةادانونتا عشب (هن) وح كرك

 (ورمك) سرغلاةدعاقى م ىدانم( فسوي)لوغلاى عجار ريش( اع( ند ءاوضنف
 :ذونعم (ىوخ لك )فرط (ىوس) بهذنالىاو م نعمانهأ
 بهذلالىنعل "فسوباب لضمو لاضر ليي! قيرطلا معدالو اليلدو سيل سوخخألا
 0 كر ءفلعوم_كعتالوةءيبطلا بئذوه ىذما اة فرملا

 ىوتم لوشناندي_ناف ىسفلاو

 لا دنأن (ينملا)ةعيبطلا بنا

 دالمو ةيويندبح اعدويتو افتر ( اهمأدو) قوذر(شؤيو) ةةهدم(برجإ ابنا
 ىرتثم لوسولا ةمقم اولكر ةثيملا اشم ا الرغبة روس براشمو لك موة يجب بك ١ صو

 دي ديأو خر
 العالو انهدىأش ورحل مال بندملا نال (ىنما) ايندلا ىلا عمجار ريم نيعضوملا ف( وا)

 كلاللانوديسيةروصلا ,لهأ نان كنذأ ىف ءديئنتو ارصسأر فت ين لا لبا
 )ف ىونشم تولوغي و -اروشلا كرش ىمربل ليلا هيلع نؤرشب وذولم ا تاملكل ا
 ..(ناموم) م [لعف(اس) يوما ربو تست نا ءاضوىشو ركام نامهم
 : زرت الف انمثالت أو كةئالتببلانثلب فرشتنل ارخاسمانللاعق تساي( ىنلا)قتالومعئيعموللا ف (آ) ثيبلا (ها) فلا مولكتتلا

  ثيدسلل مهلامفأ ممل امعأ قب اطتالنيذلا الوم لمع :
 .مزحلا لسو هيلع هللا ىل_سهم ءلوسر لاق لاقهنا هنعهتلا ىضرذتاع نب نمحرلا دبع نع ىو. ,رملا
 5 محلل ىو ثءفي رشلا تيدخلا اذول ارسفمانالومو ات ديسلاقاذهلو نظلا ومس

0 

1 0 

 داس
 يمل

 0ةبميصمهلوجو

 قرصا



3 
52- 

22 
: 

1 

 نسال يي سا

231 | 
96 

 سا

1 

21 
 قادنن

 عج (اهشير) هسم(شنو)

 لف دراتغكا تسديسوب روح
 هللا ىفءابا كطعت تاتي

 تطاول زيتالبغلا مالك
 ءرغلادنمالا كلذ كلرهظإ

 (نلا) يما خد زياةتسخ معيشمأي ١
 ىهرةبخدلاهذهحو رجتو ضي مانأ مقسانأ لومتوأ لكلا

 بي رغلناكك اينالا ف نكرم ن ب نعريسغصلا عماملا ىف ىورم ا ثيدحلا ىوق- ىل-_ءربقلا
 .امنياو ىذمرتلاوهدئسمىدمحأ دازو زيد هراعوأ
 | تس داو خارصأب ريب رسدرم تسدردجرسايإو
 مأض رالان اذهب وباو هاو لام الا ذ ىاعدلوغتوأ سأرلا عجو مهلرهطآو ضيم ىسأر
 م ارادىلا ومدي هقاولومتث ناك اهلخأءاسحلاو
 اونرددراوب 5 « اهشيئايدهدت ثوب كنازإلا ىوتم مهتباجا م دهولثع مهعفدالعو
 لدحاو(ئلي) نال هكنان) هاتي شو
 عجة ادافلالاو» اهلاو مسلا لّممعسلب ىلارغشملا شيئلاو عم نعجءابلا (اهشيناب) ىطعي

 ليف (ونرد) عرزيىعمءابلارسكب (دراكب) ناي فرح ف اكلارسكب (ك)ءالععلاربغ

 تشوكواايهام ٠ دهدت مش !ءاعبز اروي قوس“ كاذوصالقلا ثدطرسعتمفا

 ءانإ) لرش لدا 1]بهذ (رز) جدهدتنشردا

 ىف( تا شرد)سلاوه(تشوك ) ىلصلا ىلا جار ريهخ( وا) العاب (ايهم نا ىلعت
 ثلرطعت ىهفرتقت ال لما ارانب د نمتسلنطم أن اونهسخ كتطص أ[ نانا( ىملا) ةراتدلا

 ذهب ايندلالامىأ ةجل اهذرمل ىف راش
 ةروصلا ىف لي اب ةولما !اينالا هذه تاع أنا (ىنعلا) »

 ةياكح اهج د ارقي نيللا'نينيسراغلا نيءازلا مب (خ رع يدرعس كبار فعنارارهدص

 0 9 قر

 برقا اىهنب ردنزو لع (نيحرخ) كقيدس (ونراب) ع ساس وزجو م ىيمارونرك
 ) رك) تساون سنع باطلا ةادأ (تسن) هيفذلعاتم لمحت ىذلاةلمهملاءامللا فب

 غل
 لوفتنااماكن أب نوكيناوه مزملا

 ىرتثم روبفلا لهأ نم كفندعر
 ايبحت مهل لوغتوأ(ىنعما) م رسولا

 (دهد)ل علا شوتلاو باطما ءاداءانثا( ع

 يطعيهءال (ىنعلا) ةحارجلا ىهو سرغلاةدعاق لع شب
 ةعررس اينالا لى هلاحلاو ةول_> ايندلا سيال 0 نب ةددعتم موعسوم اطلتخمال#ه
 ةدتعت تامارجرذمالد -. .الاكنلاببسةرخآلا,ف و لاوزلا

 (دهدإ وتس تسش) كوس

 «٠ ليحري نادهد دو دهدرك وف قوم اها

 ىأةلمهأ الادلا مخي لغدفأ لوقنال لقتل

 و دربارترغمو ل معن أخ رعرإل ىرتم

 ةاذأ



 قف
 ينفع مشب (زج)بلطتال( وجم) قشاعمسا (ىنيمار) ثنأ(وت) طرنلاةادا
 نويوكيالنيلانحلا "الوله مناف( ىنعلا]مكسملا ةدامال(تسا]) تنقوشعم مسا(هسب و نيغ
 ةبيمح وللا ىفكبحاصمو ميوهلا عرشلا قي رط ىف كعب دص و شاعا. تنأوءاقدسأ كلاسلل
 جرم ةبيقح ىفهتعضو نوكست ةرغرغلا دنعكل مزاللا كلبع حلاسىأ كبلققبكو الذؤجو

 اذهو ريغالةيلسالاكئاذاضب أ كو ثعموهسب و (ىنعملا] ّيتدتتأنادهاهنورنبو
 هلوق بسد كتاذ باو نتان؟نماغيق ب ابسآلاودالوالاولام ان مرغأظلا ىلأ بوما
 .دساينآ مرح ل ىوتنم ىسهل الا لاسولا برق منمتةئتنغلاو ةنتف مكدالو أو ما ةومأ اهنا ىلاعت

 ىأ مهناوه هايتتحالاو مزما (ىنعملا) يدئتمناهاوخو تسم نوكمون هدلتك توعدنو>
 راك طوى نوبلاط نوبحم مه لوغت التنأ كيوم يامل «ارلاوقعدملا باصسأو امنالا لهأ
 رم اتوعدول ىوتثم نظلا ءو-مزحلا مالا لعلوم

 هعفين أي ريطريغسم اهنا "الؤمةوعد ىلا لالا (ىنلا) يتنآومكمرددابسا
 هدم عرض وف وثم هتروصون اطيل س قاعد نملاحاذهو ةيفدخ هنمكم ل تى دابصلا

 اريل هماتقدايدصلا عضو (ىهلأ) (ينيتطو زاوارشنابنادنك ىو نك هداج ضي
 لوقي دايصلا نا لاهلاو ننالار نين اوال او تي وصتلا لعشب تي! ارمطلا !ذاسها

 هدانعلاو ىوعدملا لعأ لاما هوما ءنلا م محاوسأ مجلع سل ا رويطلااةئلأ
 هن دوكستوتيملا سلا لكبشءما د مدعي وةيهلالارويطلا لكستب مهسغنأ توعشي مهنان
 املا تاحالطسالاو ماظعل اجامل نا! لكش لوغتةيفخ هقلخ تل ىتلا ةرامالا

 يطلاغ(ىعملا) موا تسري جردردبآع مج م واتسواسنجكدرا دن غرمإط ىوتنم
 مهد اطسرخت رلاربطلا لكش سأر ىله متعة هسنح ىسنالا ناطبشلا كلاذن

 منامماددا جت هدركدات 0 راو ىونشم_مهدول قزم
 خص ىلا عمجارريهض ش مزح ف ني لاو دحولل تم ىل"ايل والا ىندج(ركم) ريغ يعج (ج)
 قجأ ع زتزو ىلع (عك) نركيالولعشال(ددركت) ىت>() ىلاعتلاءاطعأ (قحداد)
 نوكيالىت>ايأروامزق لسا ءاطع ا ريطريغ الا (ىنعملا) ىلقلا(قلم) ةبملاهذه(هلادتآ)
 دايصلانمدارأ ا تانروزملا :كي رتغيالو قلقلاو ةيطاوةبلعا هذهناريسو قمحأ
 ناطيكلا ل شيفاندلا عمجر ةرهشلا ىلا نولئالا سانلا ماوعتيملاريطلا نمو رسنالا تاطيش
 سداردافاناونشب « نعدامس ىرح و تسهإل ىوتم ةيسنجلا يب داينإلا

 ما

 معلا ع
5 3 

 ادمن لكس ةم ا ردك

0 
 م

 منعا

 عزملا مدعانيقي (ىنملا)اكملا (نا_فا)انهتدئازماهلاوتسا ىنعع (تسه) ينباحرش

 ال



 متانلل !ضعبنا ىلامت هللا لاق طايتحالا ىيمَقلا مدع عم ناظلاءوسمزحلاو مدنىأرلاز
 ةهر ابنا لفراهكترئاو اين الا عمجتالو فب رشلاعرتشلاعاريف نم ىخأ اي دغتعالف

 ') ةمادنلاببس حلايتحالامدعنارلعتل ةاكمحلاهذهمقسااالهحرش
 اارورغناس ىفاذه هي رايس حاماوهالنثدناوخ توعدب وار ىرهت فاتسو ُر

 كن ىوتنم ريثكلاا حام الاوعرضتلاب 4من
 | لفأ نمىوديومتدملا لهأ نمىرضح ىغاملا كامزلا ناك خاب (ىنعلا)

 ىرهثتاىوكسصر ذا همخ نىدعآر مثىودتوح قاتسو رف ىوثم ةفراعم4 ىرقلا
 ىونشم ىرضملا كلاذةلسحتىف هتوخ يرضي ةنيدلا فرط أي اليىورقلا (ىنلا) تكدر
 ىرشملل ىورغلاريس(ىنعملا) جي ىديرتئاوخرب ورأ نك دربه ىدب شن امهمام هسوهموذإط
 ارهاوح رهط ىوشم هماعمل ىلعو هند ىلع نوكسحصي وارفاسمر أ ةثالثوا نيرهش
 هليدوكبام لكىورتلا كاذو (ىمملا) يتاكباركرهتدرهىدرك تسار « تامزا شدو
 لاح اذاك اناحيض ومال ب ىأ(ناكتارإ هلاءيي وا هممت ىرضأاناكزاوالاو اوم ا نم
 لكس [لا نم سفالا مزاولل فعلا * ىيةلقملاةوع دل ىوقتلاولعلاةنيدل قانا سنلا
 هدىوس ياعم «رتمجارخىاتنكركرك قرهش ذبإ# ىوشم اهريغو براثلاو
 ىا)اتو(تغكو) ىرضملل هّوح (دركىرهش) هجولاءارلامش ( ور) موج هجرت
 ىءريدقت (يفاى)ادبأ(عه) باطلا اداءانلا مشع (وت محار تزو لمن يزعا (محارخ
 ةجرفلا بلاط (وجهجرن):. رغلاةلمولا لالا رسكب(هدفرط (ىوس) تأت مىأ ىنآهنا
 اديأ تنأزيز .(4لاقو ىرمش + !بناج ءوجولؤح هن اسيح نمىورشلا(ىنعملا) ج رغتلاو

 فرط تاتو ل علا س غن الوقت أريسلاو ج رفتلاو ةجنرفلا بلاطب ىقلا فرط تأت
 ب1 ه راسنا درت ةحهئاهللاإو ىوم لوفتو سفثلاو رهلا عيبشتو سوولاوكوولا
 نامزنامزلااذهناف الدالو ألم «ججدتا كلدشنأ (ىنعلا) را و اوتك كبذ
 رلاك ىسبئالو ريغتتىتلاامنالا فراخز شوقتريص: يسوم ىأ ىراطلا عسب رلاوةرسضملا

 ب ارسم مشلا» كراس ا0) ىو لمجادورغلاو
 ةيدوبعلارانزلتمدخ لص طبرأىت>ك اوقلاورقلا تفوفيصلا نمزئجوأ (ىئعللا)
 يح (ىعملا) م راوحو هلم هسرابامهدرد « رامارموفو نا ديزرفو ليخال ىوتنم
 ناراببك »ف ىوشم رهثأةسعب رأوا روثأ ةثالئاننب رفوف نكوكموتو كدالوأو اب
 فارط[ ةطخقعس رئانال (ينعلا) يتوركل»ةالر رازبلا « دوو هدةطخ

 ةرشعا سفنلا ةوعدا ذهو بلقلا فطاغرهزو ريثك عر زنوكي و افيطلنو تسعي ة يرقلا
 هدعودعبدماراب» لاحق هارد ىرهتىدادمدعو © ىوتءاغصلاو قولا ىفاملالضاو



 تاجانر شلات بالابد ةدةدعوزي زعلا ىطعأ (ىنعلا) يلاستشه

 ىوم ماوعأة ئامثةدعولا دعب قأ ى تح هفرصماهاوهفرصي سفنلاةعباتمرو
 هج ىدزو ىلع (ك) # ىدءامدماكدىهاوخ مزع ه ىك كك ىفكيع»يلاسرجب وال
 ىتم 4 لوم وزي زعلا ىرضحلا ىلا ىفأب ةنس لك ىف ىورغلا الاذ(ينملا)ءاتشلارهش(ىدإ م

 نالثزا « نايا ىخاسهاءوأإل ىوثم قأوبرق»انكلارهشنافعزعلا بلطت
 هذه ىمجه4اسمار نايبالفاكدلارسك كنمةبكسم (ة[-هاك) تاع كسآ
 رةفئالو سغنلا ةليح عقسنل حورلا هدارأورفاملاوه (نامهم) هدلب نعم (هطخ) سلا
 ةدلبلا نمثل أ ةنسلا ذهني الئاثأ مللعنب جم عتطسي ناكزي زعلا لاذ (ىعلا) اهني

 هزآ « ديهراوماربركند لاس ىرنم كتب رغل باهذلااكء مف رفا ةمئالفلا

 0 سف رالاب) جرت مار 3ل
 (تاههمب هززأ) نصالاا ىلع تر دقو عئاملا ىنع ءرخ اننا ىأ ص الم اوهو نديعر نم (ديهراو)

 (ىهلل) ريسلاوه(دي. ود)باملأ (مهاوخ) فرطلا الاذ(فرطنآ) ىلةعئاملاتامولا نم

 لا ذاريسلا ف عارسالا بلل ىنكم أيتام ولان مص الفلا ىلع ثردقفا ةيفآلا ةئسلا
 رج هرظتمإ او ناد تق

 ىلابسره هجاوخ ل يوتثم «عفتال ارهمامالك لقللا ل5 4لوميو ذي زعلا ىرمطملا
 لكىرمض حازب زعلا(ىعملا) «ىب وخلايداشك ىدتواجرخ « سرح لامر ررز
 هلجالو يس هلام لادبستأب هدي ىأ هحا ديورفلا له ج رطنهلمو بهذ نمةنص
 ةرلا(ىنملا] جتابشو نادادماب شدا 0
 ىرضاازي زعل اوهو بضل ظلاحو روبط ىأ ناولبلا له ةرمخالا :ررلامذهوأ ةربخالا
 ارابتلاخرا ىوننم اماعطوازبخ ىأ منا لاو حاسيسلاىىورقاوشوروتأ ثالث
 >هدءودتح « ارهجارغ نآتلك
 : دولا "بارني (ىب ذم مك يه (دلج) ىدرقلا ىلا مج ارريهه
 4| نمدعب همسةرثك ىأر امل (ىنعلا) لينه" ارلاو ملأ مت. (ايم)

 ىلا عتةثاب ممتعتالةرامالاسفنلا لاحاذ هو غن: رم مكودصعت "يم مك لآ ىريشملا
 تما وردا لي رقر البل « تموج لصو اس مس جاوختاك » كش



 1: ٠ ناماوتسأ ىتثك نوح ندا ىونث»
 ىنأب(دنك ٠) ىعمفتند دع( از ىت- (ان) ةنيغسلا هيريسآىذلا عاشااو هو عار ارمثلا انهم دارااوداعمهل(نابدايو)ةنيغسلا ىه(ىتشك]

 يؤاومءاومأ جان عارشو ةنرغكلثلايفىدآلا(ىنلا] اوما 1نئاس(تارداب)لاذ(نآ)
 مهاطلا ذل نمي عنلأرظاو انني رفا لاعتو مهذخ ىأ كدالرأ ل بأ ميركل هللا ءدشن] ىان أع ىرمضملا يورذلا ىطعأ اذه دعب (ىنملا) مهةركشاس نا ديزرفربك ١ عقلنا دكرسلا) ىونثم قفا. ءاووبو لانا أب ىمهدوصةل ىرتت تح
 83 | هناك م دوعن ترك هس ركب وا تسد يرش. براشلابتعو
 ]الثا تا”مثالث دعولار دهعلا.ىرضملا ديل ىورتلا (ىغلا)

 ةدجولاىلاييفءايلاو ةنسلا مسا (لاس) مع وطعلادلا عخ(مد) » نيركش
 اه دعراذكر عرضت ىنعم هال عج (ابنالإ ذك نقم (ني .اهلاوءابلاعتغب(ر ما
 هلرعسغي ىرضءلل ىورقلا قأر ةئس لك, : -ىندج (نيركشإ)ا

 رمل (ءام) هاو ا (ردي ىا)اولات(دنتفك ل ىصلاوهو ل دوكعسجا |ناكدوك )هي رغس را مهدباسوراوءانو ردبكادننقل هجلوخالك وأ“ 3 كوسم ةذيذا ول ديعاومو تاعرضت
 دما ىورملالسونوعرشت غلباشو (ىنمملا) لعمت(دراد) لظلاو(اسو) باصتااو(رباو)ا
 يوتثم ريلاوةكرط اورفسلا لمنت اشي أ لظلاو باصسل اور مقل انا.أ ا, ىرضأ-انايدص تلأقا
 تنآ (ىعملا) تيهذأ ىنمج باطل نيدمضرمل ايف ةز 'اوءابلا مضي( دب) ثا ديا يو ثلا ىأ أك (وار# ) ىف رد)ةزملا ىهد رع (اهضر)تلعفىعا رتنأ (و) دم (ىدب) تعج( اهتح) مة دبس دارك مضر ئدرك تاتو كيرا م9
 لال بصي !لاحا دسهو هدوصخو هراكق انمتبهذأواةوةحىورغلا ىلع ثنا
 (نوح) ادب راهب ةنالكاو) هعماهلعف ىتلا قوما هذه ىنعجه دو دمملاةمو 2 (نآ) داب فرحك ) باطب(دهاوخإ) انك انعم لارسكر "اولا روعه) يئنآسموسر ىرشترج درازك ار وآن ح ىذعب كده اوخ ىمهو اوف ىو:ثبةرلمالا سناب لاغتشاب

 نأ باطب اذكى ررغلا ىأ أي (هنلا] رفاس(تام.يم) ةثنأ دوك (وتكوش)
 الئانةيفخ أريدتك اناضرانأاب(ىعلا] عناكجالدىو -شدبتك  هتاهواارم درك تيصوس ل ىرشم ارفام4 نأ نركنامل امدؤي مازلنا قوعحلا هذهش



 م 0
 | نمدازو هيلا ثنيبحجأ نمرسش نتا هذع هللا ىضر ىلءاند لأقل فاعان ىأ,

 ةرامألا 0 2

 معتلا لمعلا

 ا 0 7 هاا ايلف دوب رخآ مدفع
 نم( تشحو زا فاما ا رانك (عامد) رثبلا

 ع ا
 تيندرأا اهردبا ذات سفنلارخآردينركتةقادملا ءدالرأل ىرضملا اقر( /)ناعراشم
 ةوسرو هدبعاد_منآ دهثأو هئلاالا4االنأ دو ةرغيثانام كار دتسأر اوأراصمأ اهم
 نإ فامأ وسرو هب هللارمأام ىل-ء :انولاو لوس سمأو هللارمأ فااخام لكن عة وتلاو
 يلع يقر معمق ورعما لصف كلرئاق فعن ضعي نمةشحو لسه دا هيلا بهذ
 ودع ضعبل مؤذ كوب ءالخالا ىلاحَيةوَإ او ,رطظنتلا هعمهتلمف ىئفارللا لاذدبغيف

 افران سغئلارخلا ىف هتعتتو هر غر يهاب بوم ضرأ ىف فير علان
 .٠ عوار ترج دشا وبه قوات وقم |ر مران ديسسنإل يأ اح يل

 أرب ثمث) شم( (وح) نوكسن ( دشاب)ةذجتراع ايلا( ىبتت) ا« ثارزردو نانسي ردكر ممل
 اهمتيهلا (ىهلا].دردشدارأءانشلامساىئنزوىلع (ىد) عوطتفيسكأ (عوط
 درمالك ل احلا ىف ف ارفلا بيس عوطقلا فسسلال ةر# نوكأ
 بون لصفوح دا ىبعتإل وشم ةيلشاو ةيحلا طا ايحأة_بعصل كل ذكةملا رح

 | ىفب رخام دجص عب رلا لصف ثءدوكست ةيعصو (ىندملا) مرام خدر جراقوز ه .٠
 | متر ماذا هنع هللا ىشر :رسنأ نع هبا الود دم البالغ دو راموةرارأ طءاتشلاو فر راتا

 دج ال لاقةتم أ ضايرامو ليفاوعتراذ ةنملا ضار مريم ذاةرب رهيب ن«ةياور فو للا
 نما زايفملا ام افاد | تلردلالا لرتط دخ اردت اك لاق عئرلاامو لية
 كنزا نم هان رقلاع ىلا نب رب ةةعفانرةراضرلا ةبعهلا ماسقنا
 اكدوا 4 دشابنامحإو ىو ءلوغيانالو ىاندبس

 6 (ىب كلا ملا ارا و



 هوسهزحإل ىوشم ةحابقلاررش نما ظو فما نوكنو برت تح نا
 .ىذلالوسرلا كاذ(ىعما) ي«لوضن ىانادىئمادار ءدقره» لوسرتا |
 نمرثأنتإل نمايف نظل ءوس مزحلا |ههنعمتلاىشريرسأبه نبا نع ىررملا هني دح ىف لأت لوغملا
 ًارمصىور» ىرتشم املاتحازذح افن مدل كن ارناف ىف نالعاىلوشمار_ةصصتلا
 اظوهحو (ارمصىور) م خاتسواناروك تميمآدمدتره ب حارفوراومهتبسف
 مدقلك (مدقره) .ماوةمهتلاءاطتب (خارفو) ىوتسم (راومه) من(تسه) هارمعلا
 ىأ نتا يبب رأوك اهلعتلخ الا داوعسا(تر) ليلقت:ادا(مك )يف (تسماد)
 ءارمسلارها طر دجو ناكر اورتف ل بدال ليلقىأخاتسك ىنم(خاسوا) بهذتال
 9 يك ايلحالاو مرصلل جابتحا الو اعساو واسيطسم يأ ايوتسسم
 ٠ وكمادكدودىهوك رينأ لف ئوننم رطظناو ركسنفاو ربدنو بدآلا ل يلق سهذنالفغ
 قابونللا (ىموكس) زيلازم (ز) لاذ (ن5) راكرددتا شا ددزانبدوخ
 خيل (ماد)د اي فرح (ك ) عرسبو ودعبدوختزو ىلع (دود) لسبملا سيت ةلاقي لبملا
 (شماد) ودعي و ىرج (دزانسإال(ترج) بأ ىدج اهغتسا ة ب رعلا فلكل مضي( وك )
 |ينعجانم نك ىفىنمم تناكولو رد( رثكرُم) مكي( دسف )لبجلا سيت ىلا عمجارريمنيشلا
 رح مدعل ل بجلا سيت لاذ (ىنعلا)ىلا
 واكرم (َنحالفاع هنوكلو ءربخ م دعلو تونر ةوح
 4 عالم مب الار (ينمملا) 7-0 نيبال اوك كى ثم شيشحب ةزوطغي وا شيم ارث, تور غصت مسجلا
 ةيؤر نمش دفنا ئث أفلا نبأ لوفت تنكو نيمكل ارث لو ةعساولا ءارعصأتبأرا ذهرلنا
 نط ىوتم اينالا لاا ذو ام كق ءواعج ذل نيمكلا نو ارمملا

 !نيدابسلانا اال مرازتشك نابمدشاب
 بك دوطتو هدأ غخبنا

 اذه ناانالومرات هيسيوغيفإ ذا مسد مهعيط بسن
 البىنسعملا نوكيلو ايس واقي ةطبل ىفو هالو نيك الس دايصلارط امايىأرابأب هتغص
 قسةعرزملا العم ةس رهلا فلا سكب رازتشك طسوف دايسمالو ئالونيك
 تغخ ناو هضمافاربسخ هتبقاع ىف تبأ أريدانربدنلابر مالا ذخاولات مال ملا بنذ نوكيا
 ايرظاوضرالا فر نوئمؤلا هيأ 0 ريسفإ نارمعل 5 ةروسؤ ىلاعت لاقل افايغأ
 |مملهمأ أذ مهتبلغلاوزحتالف الهلا نم مهرمأرخا ىأ لسرلا( نيب ذكملا ةبئاعتفك فيك
 | ضرأ ى ةلسلالهأ ننس ىلع اوريف ىسفنالا ىف ىربكسلا نيدلا مج لاقو نيلالج ىسبنا مهول



 ةيناسو رلا مكب ولن اهماوغلبنل ةئيدرلا !«الخاو.ثالااهفاصرأ
 :احورلا تام املا وب ةيذكملا سوفنلا لصاحأر

 نيذلا الو ءرإ ىنما) يتيسارش داماك تاوضسأ و نيزردنا دما حاتسسك هكا
 مهج اجو موءاظملاورظنا بدألاةءاساولسرلا بيذكت ضرالا ىف ةفلاسلا مالا نماوثأ
 قاوز ةركسغس ل مالا ةلاخلا هله مهل ناك امو با نبعلا عازب هللا موكل هأ فيكم ةهمرلا
 ةيمربارتلا ىف موءاظعنآلاو لالا باذلملا ىفاوغنرف ىأرلا مز<اوطاتكرلو بفاومإ |
 (ىنلا) «ىشمابزا سرباردأشناوفسا و ىشترم ىاىورناتسروكب توج إو قوش
 مهءاظع نم لس راظتا بح اسو نافرعلاو معلا ىضأس م تنأ نمايرب| ملا | ىلا به "ل
 ناسل نمىطنأ م-ولاحناسل ناننحم فال آر ورغلاراد نماوربم فبكى ىذلا نبع
 ارهاظا# ىرنم» دئادكلا نمدوسات م ال دنع دك اني مهتينيأرث ؟ ىلا ثرظلا ان اي

 ملا) يك رورغءاجرددنضرورث نوح
 ,ورغبسب ةاوغلاوةلذغلارثب ف اولزت فيك نابع ىأ ةيترلارهاظت
 .» ىو. ترذلا ةرسح مهلا مغ ثول مهديضإلل سيئ لبثاذهلو
 تأنالةريصب كلبناك نأ دال جي اسعررا تسدمتح ىرادةرو .
 فلن قرسسلاو فرسلا قريخ الولاة مجنافر, علا كرم فرسة الو طايتحالاومزملا كلرتتال
 ىونثم لاقاذهلو طايتجالاو مز1 ![سعلايدارأو 1مزجوا معلا ذخ ةريسس كا نكي داو
 ىهاسعل هذه ىنعلا) أوشن كمت دكزأ طارح ٠ ةرلالدتساو زس ىاسمتا ف
 نانالا ىأةديدلا لعجاب نطلاوبلارومأ د ها شنالو اهكسمتملاذان لالدت_.سالاوعزملا أسع
 مزملا لاذاصم لعح اةريص: نيم كل نكيرلاذالومثوأ ىدتغمرسصبل اةبترموه ىذملا
 ثك اص نوت سن لالد ساو مزح ىاصعرو ف ىودم امهدؤمتىأ ى دتغملالدتسالاو
 ىباذكر ىنئلاةادا (تسين) طرشلا:اداركسصانماففخم ( رو) م«تسثمررهرسرب
 مزحلا اسعد نكيلناو (ىنعملا) فغتال(تسيثم)دئاقناوهوا هعلا بح اس( شك اسم)
 الروءأ ضوذو رفعلكب كلر برضنالودئاةالم ب رطلك سار ف قتال لالدتسسالاو
 ىوتثم نيا سلا هاد ابع ة يمر هز ىف نوكسنو برك لكي مهنرهاظمب صلت باةبحاسلا
 فيكما عنب (ماك) مكمراوكسزاوءابرااك ا « داش اك نانا زوال ف
 (ناس) نمو لاذ : نم ىنعمب نازأ نم ةفضخم ىه ىنلا ناز نمةبكم(نااز) :وطح ا ةيمقلا
 ((انيبان) ناس فرح (ك) عشوتعم مأ لصف (هن) عونلا لاذ شم نمىأ هببشنل اًةادا
 عونلا لاذ لئماهعضلتوطخ تعضواذا (يغلا) ةاضلا عم (دهراو) باكلانمو ا( بلا س(اجز) دقو لج رام براغ ءابلا عننا يحن ريضب(دن) ىمهالا



 ًايسهأةمق

 مم
 | ل مم ف هعشي وهمدسقم فرم رمت اصعلاب ىب نطلا ارب_ةعالزأ هاف ىعالا ءعضيىذلا
 كاجرتلالعو لج ملا ىإ رهط كل اسايلمدق عضاذكب اكل !هضعب وأرثبلا ف طقس اكسس لهذي نا بلكلا نءورثبلا نم لبر صلخت تح طايتح ابى و نيسر عفت
 ىويندثل_ثردسي ىذفارك ذ-الرظناو ةراثألا سفنلابلكن م صلختو ةياوغلارثب نم
 يف عقبال يحزارتحالا ةباغب شم واملاترانئاعاقجار حر يمعالاعشي (ىنملا) 1ايجرتي ركبت مف ٠ طابتحاو سرتب رتاززروك » ىوشم ىورخأوأ

 هدالز لادم ببسب طابتحالا كلر ىرض از زعلا كاذرمالا ةبئاع نكل طابت
 ةلب دم كرو نيمساملا لرئاذا كلا 1 نكن حلا ءامهمع تحن هلارشب ىف عقب

 ءالبلاراثف ف: ىيرو اغلا ةيحاصمر انخاو سوولاو ىوهلا ةرغل بهذو
 هن 13 قرابرد«:سج ىدودز ىا و ىونشم لوخب و ذه لثاو“اةااو باذعل ارفف ماوو
 تشم ميجلا عطب(هنج) كاد نم( يدودزإادنلا ةادا(ىأ) ا سف
 لافتنالابةرورب ملا ينمءد دهم مشرف (ىرانرد) بئوىعمردصملا جنم
 رامرنأك لاكرخآلا ناكم امهدح ,لمعتسي ينمو ندوبتااكلاس ىلا لاح نع

 | شيتفنلاوهو ردسملا ىنهجتو باطلا نعي سيح نط ةدرعلا
 أرا هو زج ناد نم بنو نما (ىنعملا]ةبح ةميقل أ: دحوالكاباا( ىرا

 |راسورا ااران ىلا بهذف' البلا نا

 ىنااوأبس ل هأ ةسق ناس اذه . ياندورت
 هلا لاقءافولاوركيشلا|ةلي فن اب و موا تارفكلاو نايغل

 نيبلاب (مهكامىل) برعلا نم مهلدج مسا, تبعس
 ولك )مهل ليفو لاهو مهيدار نيج نع (لامتو نيو نع) لدب(ناننج)

 خابسا مسا( ةييه ةداب) أيس ضرأ ةمعنلا نم مكقز رام ىلع(لاوركسشاو مكب رقزرن*
 قرمأيك ذاسج كوسم معداوإ - و ؟انب نمءاملا ل عامودو يد رمل ةكو هركسش نع (اوضرع فروض بر ) هئلاوائاوه بيطا توهف لق ءايث واجب بيب رغلارج وةبحالو بر ةءالو ثوفربالو ةءايذالو ةضوعدالو
 1 .انئدب و) مهلاومأو مهتنج
 ْئئ 0 أمىنعمب لك أ ف اشا عشب ”سع
 زكلاالا ىزاح لهر)مهزذكت( اور فك



 ه1
 انتل نم عفو هدر لثالاو نيالج ىههئاوهالا فاش ام ىأ
 نيتاسبلاب سرغبا ذاودلك ب يطب اع قبنلا ان ننال, دسسلا فصوو ةرثالانرطلاوغ
 هللا تان متبا موك مرسلا أب -ىلاريشب ىدفمالا ىف ىربكسسلا فلا مدهت لابن
 ارسل تالثلذو رسسلا لامن عبلغلا ةئجورسلا نيجنم جو رلاةنج نانتنج ىهولاعأ
 ىلا سيل امتوحلادراوو حورلا ضيف نم دري اف بلغلاو حورلا نيس مشان ةسفيللا
 قاسوأ ةلطر تاعاطلاورك ذلاراؤنأ نمبلغلا نمردسيأمو باقلا ىلا درب ه-ئمورمسلا
 نيتنملا ني_:اهنيب رسلافحو رلا ىلا دعصي سلا نمو رسلا ىلادعسي اهتال_ءاهمز سوغنلا
 ..هنلا ىلءركشلاو ةيف علا ىل هرب مل ايرمأق احلا نم ةمالسو شيعلا نمدقرف
 .هدابعب روهللاالا هلاالةلكوهوديحوتت ارذبل ةلباقةماسنالا
 ةمقنللاوشرعنو ةمعنلااورغكو افملا ىاولقأوءانولا نعاوضرع أذ هقرعمةزعأ مهب
 ةنوعُملا مهثيت مسهاشلدب و انهت ةوطسليساولد بفركسشلااوهيشو
 ةديجلا قالعخالاو لكوتل اوصال خالاو قد ملاو ىومتلاوناغبالاو
 كلذ ةهمذلا فاسر ألا نم ليلقر دس نميئثر لكلا نملثأو قافنلا نم طخ ريكا نم
 «وملا قال الا هذه راصتأ حورل كوسا! ىف اوس رغامجىأ اوركامب مهانزج
 ارامئالاألا هيي ارإإ صمالار مثل هر ى أر وغكناالا ىزاحت لهو
 انيانالومواتدس كلل ىهتاا اورزبامالااود>اموا اويينوشنا
 لمه اةسىداوخو:إلا "قطر لامي ةَعََل تن: ناكذ ةماللا_باطو راثلا ف مودا
 أرمغرت لوا أر قوأ أيس لها تأ (ىنعلا) ماد سرج ىديدوىدناوسصاب و اب
 | هينتنروأ مر ةىن»يلابجلا نب ىم ىتلا ةيدوألا نم سكعنلا تو هلاو هوا اددصلا
 اك ادوخوك نآ ادصزاإل ىونثم معتم

 دقو لبلاةيرعلا اكل مش (هوك
 ار اراك شو هى عم ىكوس «

 اوه (هار) كلاغيةىناتلارطشلا قانهأك :
 ' فرط لبا لهعل ىب رطال ا «دلصوا دصا !نم هفربخال سف“ ١ كاذ(ىنعلا) نب رطلا
 ادصلاو تءصلا نمثل مفنالة مح ةسقلا نم ذخ أن ل تاتااسإب ثنأ اذك 4 سحاللد ىدملا
 نوح ٠ شوه شوك ق دنك ىدابىمهدا» ىوثم ىدلاةغيفحي 1نانزانسءأمهنال
 | لدع الوتذاالب انو توصي اذك لبجلا الاذ (ىنعملا] يسون مهدشواوبىدرل سم
 ا ّتنأ اذك كوس نم هنوص نال تكسب اب أو هتوكسلتنأ لعسغت الف توصل انا_:الاك
 اذاو لقعلاو عمسلا نم« ىربلبجلاكتنأ :ةيغملا ىف ةغلاسل ! مالا نم ةصحذحأثلاذا كإ اس
 ل هالر برأ قانا ىو رمقثالتنأ ءاليف تعتوو ابي قر غنا معلا ىلءدلل اركشنإ
 77 ب 07 رمت نارازهدم « غار سارآبسلها نحدادإو ىرتشم مهويذكفاسينرشعتثالأ



 ملا
 لهأ قحلا ىطعأ (ىهلا) ريثكتل ءاشنال ةسرعلاءابلا تذب(س) ىلععأ(داد) م« غابداجناوب او
 أرطشلا فلاقاذسهلو م-هروضل ابي تناك ىت !لالملاو هاذا لاملاوهو اربثك اغارذأ بس

 فورد و ناكردبتاددرازكناتاركشإ» ىوتشم تانجو فرغورصق فولأ ةئامىفاثلا
 (ناكردب)الاذ (نآ) اوةزياىنممدرازكن عج (ةدرازكت) م ناكسزارتك ندوب
 (ناكيزا) ذأ ( رتك) اواكسص (سوب)ةيفرظلاةادا(رد) لسالا عيبتم انعم كردبعمج

 لذأ "اولا ىف واكو هوذؤإلةمعنل اه ذهركس شبس ل هأ مهو حابشلا ءالؤ ه(ىندملا) بالكل نم
 ركددنبىمهردردسر نوح « ردز قاثمملاركسرهإل ىوشم هبسو بالكل نم
 ئاربىا اراثزيىأ اركبابلا ىلع طب ريباي نيزيخةمقل باكل كال واذا هال (ىنعلا)
 دور ىتطعو روج ىو رب هج ك دوشيمرد سراسو نابساب إو ىو ثم بأبلا كلذ مدنعو
 اريثك روجو ةقشمتيبلا بحاص نم باكلا ىلع بهذولو بآبلا سراستوكسي و (ىنعملا)
 (ىنعلا) © رايتخاىريفدركدرا درغك « رارتوشلب سدشاب ردتار مهل ىونثم

 بادر قرارك هك هريغلر ايتخالا لعفنا هرارقو نوكو نوكي ب لكلا بابلا لاذ ىلءاضبأ
 ىرذثم ةمعتلابر فكءربغل هرابتخان ا ميتال ال اذءزال_ىأ ارثك هلعب ىادناد
 بلكت أي تاز( ىعلا) مبدام هنآ 'شقتللدا و بشوزورىب رغدنآ كدروإل

 أوربك هىرتشم مهلاعن ال4 نيلئاق هنوبدوبت تولد آَدَو بالكلا ءذهارا وأ البل بي رغ

 (اجت) بهذارشماىنعم (درب) يتسن هلك ركب توتو ح «تازنم لواك اخ

 ناكملا لاذ ىلا بهذا(ىنعملا) نوه م وةكوسمىنعج ناكوركوأ نعرلا(ورك] ناكم ا لاذ
 ةمعنلاءذه قو انوه ىمبلقلا عشب ةمعثلا هذه ةمعتلا هيفي أر لزم لأ هناللوالا

 شيز كج الف ىونلم ضر ةمعنلا هذهر كش ا دأو ضرذ ءءلعىأ هنوهرمو بلقلا الوسع

 نوضعي لحما بالك (ىنعملا) يشيب راذكمورت تمعن نآ قح ه شي وخىاج ريو ربك

 قتطب رب ورمأ ل عفة علا ءابلارسكيو رينا ىلع كلم ىلا بهذا نلئاق بي رغلا باكلا
 اتهراذكيورنا ىلع ةمعتلاهدهوح كلرتتالا ده نمديزأو ىلاىنععاته ةمرعلاءابلا |[.
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 ةاداةس رعلا»ابلاعتفي (س) يىدزناجرب نالدل ها لدزا « ىدوضإ ودجووركس
 ءافغ(ىعلا)شب رش[ ىدزإ ءالعتساةادا (ي) تالدىع عمو باغلاوه (لد) ريثكتلا

 نمت دغت سا أ بواقلا لهأ بابن مل حور لع برش تامهلاو دولاو ركل نمريثك
 ىمهناكةرهدو « صرحزىد اهرارردنازابإل ىو ةؤتثل لمحو نيدكرملا
 ةيناسفنلا ذئاذللا ف يعصر ا نماهتكسمرتباونالا ذه دعب (ىنملا) يصرح ىدؤك
 سي رعلا فاكلا تفي ىلوالا ىدرك تا ىلع صرخ! نمنارودلا لعسفت ناكذ لك فارطأو
 ىنماهرر ثلا فارطأ ةيسرافلا فاك ارسكم.يناشاو" بملامخترك د مدرغم ضام لعف
 بديارمأ باوبأو نيك اكد ىلع تفطو بولةل ا لهأ باوبأ ث كر ثكاعمط نم ىنعي ثكترث

 (ليد)ن هد(بج) مكيرهدرمىديرثر م ىودى لبد برج نامعثسنآردرإل ىونثم
 هيلع مسللا ءامعضوو زيخخ ار سكوهو(ىديزث) زال (رج) عرستوو دعت (ىودح) ردقلا

 نومعتلا كلت (ينعملا] لمهملائشلاىنعجانه نكمل مرلاز اغسءانعمتاكو لو (كيرهدرم)
 ىلابهذيال ىتفارخأتملا لمهلاا مهديرثلجالعرمدتو ودعت مجاب ىلءريثكم هر دف نهدنيألا

 دو ثهبوفناج هكنادامتبا شرجإلل ىونثم «ابعارتتنأوةرام :

 (كتادانه|اهني) مهشلا حرت مطلب (ش رج) دوش اياد
 رسكي دبج ىعمب (ب) نعسلاومج(هرث]جوولا (تاج) معا نعم سمأ لعف نادون اس فرحك
 حو رلانهتتركياذهةمعتلاو مهلا نارلع# (ىءلا) عراضملعف (دوش) هبرعلاءابلا
 فالذ ةيناروثلا ةيناحورلات الابل مودي وتقتل ةيغانارارسالاو ةيهلالاف راعلاباهتوفو
 اميطاوا دي> نوكيدتل“ .قىأ انهاضيأ 4 لمأ الىذلاراكو ةيناسمسملا ةمعم الا

 مب وأ اعدب افش بام ةوج سبع ةعموصردر درب ىحابسرهتفلهأ دمام جو لاقاذملو
 ةهج نمحابصلك مالسلا هيلع ىسعان ديس ةعمو .با,ىلءتانآلا لهأ م قاذه

 ىأناهوناهولدلهأ ن اوخ تسبسع ةعموسإل يوتثم مالا يلع هئاع دبه اغشلا بلمل
 حما ىلت يمان ىسيعان ديس ةعموص للا ىف بولسغلا الهأ ماعمل (ىنعلا) يرهمردنياالتبم
 ءايلوالا اعدباذكم الا ءيلع نام دب ةينامسملا ضا مالا عفرتإكف بابل اذه عدنالعساو

 ًايرزل « قلخ فارطارهزئدتتثكع جل ىتثم ةينامورلاتالاعلل اهرهظم لمي و
 نمولفلا عشا (ىنعلا) مي زادلماو كول شوا

 (ىنعملا) «حاتجزاادئاهرشاشرامدبات « حابس ىبعهعمرسناردب إظ ىونثم رقت لهاو
 ميجا مضي حانجلا نءنو ملذع مهمالسلا هبلع هسقنب تح اح ايس ىسيم ان ديس ةعموص باب ىلع
 شيوخ داروازا نشك غرافوحواإل ىونثم ىونعم رم الرضا مالا بدارأو الا

 روحت( تشك ىبع[ديسل عجارربمف (وا) يشك بوختىدش دور, هكتشاج_«



 (ةلا
 ايلا (ىدشنو ريب) ىصشلا نامز انعم نامز مسا ءاكتشاحففخم (هكتشاج) راصوتاك
 ىذلا لاذ ئوصغلا نامزج ري ناكمداروا نم ىميعانديس غري ناك ل (ىنعملا ل بهذملاو نيداوةلسعلا اثم (شبك ) مح (بوخ) الاذإ) جر ناك ىنجوغادلا اك
 قوج قوج إل ىونثم يللا أو ةالسل ال ضفأ انيبنلعو هيلع نسح هبعذمو هنيدو تلم
 هالثلا .انسأءافعضلا ىذرملا ىر(ىنملا) «راظتنار ديم اردرورب هت هرازنى ديدالتبم
 ادخزاتف باح أ ىأ ىذك قي ىرتتمءاغكارا .تاولم أب بابلا ىلع نيدع اناتوجافوج
 نانتاكلج ةراشا مسانباى الا ةءاكمل «ايلا(ىتفك ] هباو ردشناةناكلج نياتحام «
 بملا خل اري (نات) وءاهلا نع ةجلقتمتاكلبج ف فاك-لاوةلج عمج ناكل نم ةبكسع
 اوبلطا كستلبح لدعلار ضا مالا نمتأ آلا باصسأإب مالسلا هيلع لوقيناكو (ىعملا)
 ىالعو جر دي دك اور يه ىوتنم ةيضةم ىأ ثالث راس[ اف ىلاعتهللا نم مكحئاوح
 0 اهذلااولمفاوار منتتانآلا لهأ ب (ىنعملا) فرط (ىوس) هجزلا (خب) قئذادا(ى) اوكواولعفا (ديدت )اوبهذا(ناورإلارهنت[نيه) با دخ اك ار ىرافغ ىو
 هنافؤقملا لوين ناك تاعاطلا بدو ىد نمنانكعكزغفملاب «ءاركاوهتب اذع بناجو فرطل
 ىاز و اثك دك ىىاب+ةبنارتشانوج ناك ملح يميز لوقيوهرسهطلا سدق ىدع

 050 (مرشلفتىنلااهلبرا ةطوب راا لاسم نشيبكتلل> (ىنعلا) يىارناشيا
 م ناكذ (ىنملا) ني ناودأب ىدن دشُوأ ىاعدزا روب هكاعبَعْوناداشرتاود شرخ
 ىأ مهنامخ بناج نيءرمسمو فطالاب نيبها ذالب ارةحوتفلا مولحرأ ةطورلاتانآلا باصأ
 بناجاويهذو مهدبق نق مولاعدا ل ىأ ب اهذفاب نيعرسماؤباك السلا هيلع هئاعد نمو مهرس
 مي شيكناهاشنيزاتصس ناب ه شيوخ تانآىس رتىدومرزكإل ىوشم لافاذ او ءايلوالا عمةيوندملا ضاسمالاب ىلتبما لاحا ذكنيعرسم مهنوك ةلاحةحارلاورو رمشلاب متو
 تدجو (قناب) اباكىأ ىدركزوىلع (ىد) ب زج ىأ ى تالا ةياكل*ايلا(ىدومرت[)

 نمت د_بوواربك كسف:تافآتيارج (ىتعل] , (شبك
 تنام دن دّشراوهرون كتل نآدنح ل ىونشم ةعص بح ذملاو نيالا! ذله طال

 تراسصو تناك حو ره م كو انح اي مراس حر

 ىرنش. ءاحلصلا ةسيعت نع ثافغو ردهعلات ا
 ىألفغماب (ىنلا) يدنراأ ىدركن مكمهدوخزات «ر دنبىاب رب

 دولاب قلك البح كلر لع طم رانا الار ماعنالار كش لهنالو كليرو أ ىرقتتال ماب
 تعيش اذا ىأ لسن لنم عيضتالاضيأ ىت- هسفن وه عباتابو بيصتلا مب دسعاب
 س0 لسا

 كيفما



 ديعلا ض فان لاما ذك ةلفغلا له الديد تاذهو كلر فوه ىذف!لبحلا نماهرك دست لسفن

 لع تد[دروانداب م ونىئومارفر ىسابسان إف ىوتثم لوقي و همز هتسإانالوموان دبس
 لسعلا لا ذاكاير شو منلا نملهنلانس> ال كن ايسنو الركسش مدع(ىنهاا) جوش

 ءايلوأ ةطساوبُ نمل ينلا ترفكو راك ذا ثلبتأب
 لهأ لدنرح و دش هتسب وتريءارنا مرجالإب 5 ايلاوةرها

 لسهأ بلق ناك انادو دسك يلع راسي رطلالا ذمرجال (ىنعلا) يدشمتسخوتزالدا
 ىراوجه .٠ نكرافغتساوبايردناشدوزإل ىوتنم امور#واضبرم كش يواقلا
 مق عفهناىفعدئازردر كفا نم (بايرد) مه (ناش) ةلامع (دوز) ينكراز كاك
 لفق(نكرازإ اكبلا ىهو دب ركعنج (اح زك ) باصس (ىرا) لم (وسهه) مهفاوولااهاثعم
 هقلارفغتسساو مهروضح ىفبتمهتيفلاذاف مهغلاو مولا لسسةلامع (ىللا) نين الارازرمأ
 دفكش» ونىوسناشناتلك انإل وتم اريثك كياو ننال لعفاباصسل | لئموىلاعت

 جفني ىأ دنكشب كفرل مهدرو ناب ىتح (ىنملا) يدفك اودوخربهتع
 !متوالح دش نم ىأ قامشنالا ىنعم انه ىهوندفكن م دفك اواسغن ىلع

 مهرارس أ ىلالصقو ةيهلالا ميتامكرتقرهظحن وكت لوغب هنأك ةرهاملا

 ناس لباب نوحتغب“ايلوألا يح ىتأ د نفكر او ىناثلارطثلا ىفو دشفكش 1
 م شابالسزا مكر دنآر مهو "كوم كيلعاورهظةمانلا مهراشأو مهرارسأ درو
 بابل لاذ (ردنا) هوكي[ ءاسبأب(مه) مب شان هجاوخ ىتسدشرا فهك ذلساب
 نم (كسزا) لقأ ىنعم فكل اعتفب (مك) ئشلافاو>نارودلادرةنزوىل-ع (دزك)
 طرشلاةادارك | نم ةفنخم (را)ف وكلا باكرم (فيكشسا) نكنال (شابم) بلكلا

 اشيأ (ىنعلا) اكيررثىأ (شانهحاوخ) تنكتاىأى مالا ةءاكدلم ايلا (ىتسد

 ةم دحا مهءزالوءايلوالاة داعس باب'لرنتالىأ بلكلا نمل فأ نكتالو فطبابلا لاذ ىلع
 بيس هتلاىلالصنلةمدحلاب حلا باللالراث ىأ كب رشف وكلا باصصأ باكممثنكن ا
 ددسن ار ناكس رم مه ناكسنوح لو ىرتثم ف وكلا باص بين باكلا لسراك ايلو الا

 مسول نلئاقو بالكل نمصاناشبأ بالكلا ناكاملا (ىنلا)
 ىدروخ#ك لؤاردنا ف ىرتثم ءافوباصأ اركو لالا ثيبلا ىلع باقلااوطن را
 ثلك !ىذلا لالا بابلا لاذ (ىنملا) ينامتارترازك قحوربك تضم و ناونقسا

 اردصم مس |ندرازكن م ىهراركن م بكس (نامارئارازك قدو) اك هكسما ماظعلا هيف
 موقحذأ ىأ عشنالىممندتامنمرك دمدرفيرضام ىمخ (تاسع) مهل (اننا) ءادالا مع

 دوش طم نلؤا ماقمزو « دوراجضآب دازان شدنزكى إل ىوتنم

 ثنو

 تساو



 0 بيبا
 (هور)ر حل االاذ ايغا) بدالا نمىتح (بدازات) بي رغلاباكلا ىأ شعب( شيزكك)
 ثئمعنىواب « ورب غاطْ سواك ش دزكى إط ىو» رش ,اهننشمنوكي لالا هماقم نمو لالا همافمل بهذي بدالا نم تح بيرغلا باكلا توضعب بالكذاو (ىعملا) بهذي
 لس(وسعه) والاب ابلا ىلع اذكء اعمر در,ن امه هيد( ردنامهرب) م شايمتسحرب وا كياجوتايساب و ضابمتنهفلحو صهر دنا هرإظ ىو. ايغابلتمعن لدعم نكنالو بطذاو شما حناباب ىناطلاب باك اينلئاق بي رغلا باكلا نوضعب و( عملا وشم ناب
 الوةقلملا لما ديقملّوالا بابلا ىلع ادكنك (ىهملا] نك ى ا سمأ مف( شب ديس( تمس
 عب (اريردجلل ءرخآ الا (يلند) نتن اد٠ابلارسك() رضام ىن نحف نم علا فبام) يان دووب نكماد يلة وو «شابمامىأنو ضعت ةءارعشإو امان صوصخ لك واعي رسةمدخل !ىفواسرام هيلع كو هنعدعبت
 هنالث دئافالب اشبع انئافو مدع شفتالو منذ ةيسفا |نالءافولا ضقنبن كابتن نكمل : تالباك ا.ه نولوغب و( ىهملا)ةدئانالتب ىعج(هدوهب)
 (مادبد) راع (ثانن) بالكل (ارثكس) بهذاكأ مآ (لدف (ذالإلو أ (دما) ليلعت ءادا(نوح) ماش (ىم) م رايمىماندب وتلتارئاكسود راش دمآ انو نوحارتكس سو ىوتنع
 أرامل, يالكلا تائالر بهذا اراع بالكل انولا نأ آل (يمملا رأت لإ دايم) عيت مسام
 عرشبالكلا نع هتباكح ةطساوب بلكيا»انواتف عَ ءرديهفا يدق هالو عيبصلا مسالاو
 وج نافوب ه دوب راعانر ىارناكتتسترحتول كرش لوقي و الالسلا بناعي
 ةناثلاءايلاو فيك ىعمةلامالاو عابشالا ةئاثلاو للماء ادا (نوح) دوق ىراداو را
 ان(ىئعالا)ءءارالا دوو نوب ,ىلع (خف) ىضاملاةغيسدويوةب ردملل نيعضوملا ف قاتودف
 'ىونتم الرمتمو انسح ءافولا مده ارا كلسق فيك اراعو ابيع بالكلا ءافرلا مدعناك
 ءانولا ل ميداق ىلا عت نال دهسا انو دهعلابايفاودحأ نوكيالىأ هرسستق نيدلا محن لاق (للانمهدهعب قرأ نمو) يتلا ةدوسر ىلا عن هلل لانني دهس أ نم لاقرارلاب م مانريغ دهس قرا نمتفك « انو زا دمآرفن ىلاعن حول
 لوضفت لعفأ واو راكسنالا نعم تدان ماىغنسالل نم ظذاومأبا هقيفرتبالا هنعزجاعهييغو
 ناونيداولا قس ىفلاتاذ سها كفتعبو الوخأو الوب نكولوقاملا وقح عج ف ع ةقياسيلا مت ءثوذق ايس وحلا قوقح ىلع دحأ ل -ءالهنال لاحم هنم'اذولا هيساهءوهناو مو هئاوها ببسي هبركسو ىل منها «ّةرنم نان اضملا نيعوه لبءانوال ىلا عت حقا روس 'انولا ناملعا(ىنلا) يقيس سكس ران وح قوفحرب و قحةراياو تاديانر إل ىرتشم لوقيف ىلاعت قمل ن اسنالادارذا عسمج ولا تلق نافءانوال حد! ذموانريغ عاف



 هل
 ناكدشن ازا دعبر دام حظ ىرتتم لاقا ذهلو ام هعطنالف لع هيشل سيلامىلرشتل كلا هداج

 (ش) لا قوثحدع(تازا دسرمالاح( دام ق>) م« مرغزتيتحزااروادركه ينك
 ىأ ع ركن ن دونا دل ناكلارسكببكن مةبك ع كلك ) ضامفة ملا نيشلا مشن
 نينا نم (نيثج ثا ألا (اسأ) لمج أدرجت فم[ هرك ) هتمظ» احمي ركملاكاذأ
 لمج مب ركلاثال مالا قس حلا قوقح دعب راس (ىنعملا) باطملاةاذا ءاتلامضن ( ىت)
 نينمل اي دارأو نيدلاهبلع ىذلا جب رغقاو ىر هوما لاقمب رغوهف نينملا ن«قحةيحاسمالا
 ىرتثم لاقاذهلو نيدهيلعاكف كمل اًرقتمدتا نط لك انينعسناك الهنال هولا
 |قحلارعج (ىنلا) يرخو مارك اررشلجردداذ مستو رعدركك قوس
 اريسمى أامارآنينملا لج ىف مالا الدعو لج كلا ىطعأو ةروص مالا مس خم ادى نينا
 لآةروس ف ىلاعت هللا لاقثل اهلل امسي نم هيلع ةظفاسو هنمرفنتلامنأبا دابتءا ىأ وو
 فيك ىأ (ماكيفك) ثالث تالاف (مامرالاىف روسي ىذااوه) نارمعأ

 | نموالعر "لج ةنماو ءانثلاو دجلا هلذ ىسهتالج لاو قزرلاو قام نارتق ني لزألا فءاشام
 درك ارزصتم ه ارراددلصتمر زجوممهإل ىوشم ىلامتهبرك
 ذلامامتدس و كااوليفَخشسدةأذ ارب لستم ءزحاكمألالئأر (ىنملا]
 ! نم املاب/هتكشو ازيلال آلا نعاديعن ىأ دس لصنملاوز ملا لع

 ناذسملو كتلعاجتهتعاتتح نواعت الك:اهنأ نوطب نم كحرخأ هتاوأ
 هتلأبع (ىعلا) تقيل ارهمورب رداع وكا «  تتخاس نفو تعنستارازه
 اللا عتهللا اه. هاي لولو كح أى ةي مالا كالع تءر ىتحّنو ةعنم فولأ ىلاعت
 اذهلوتاهتالامادفأ تش ةنلا درو هللا دعن ةدلاولا ق> نركساو موفعبا مخ اككتحأ
 (ينعلا) يذوب ,رخدنادنارو -نادكره ه دوب ردامزا قياس حق سدا ىوتدم لانا

 أركتاةادا تس اى ميدوي ناك اذا مالا ىلع و اسالعو لج قملا نق اذك مالا ناكاذا
 لاذ عيل نم لكومالا قح ىلع انباسنركي محو لكن «قأا نفس ىلا نركب ىنعب ناك !ذاوأ
 ىونثم قوش ا عبجىلعةةباسةيهلالا قرم اىأ ارا. نوكأ رامجوهف ىلا

 الاذ (ىنملا) يريكمدوخن نب رت شدكردلب « يشوع رضودي رف اردلم
 نرةدوح ولا ىلا مدعلا نماذهاب 'لراوطا لج الو ابيلحو ايدئاهاقلخ 3

 ءائاللو ىلاعت تاءاطعنمفاسوالا هذ_هكو امهرقتكالف |
 . رتناسحاميدتىادنرادخىازإلا ىونتم لافقروشملا ىلاةسغلا نم

 الاذرهلعأىذلا كاذب دن امحانمايهنلأب (ىنعملا) يرتتامهىندكسناوغاددكنا
 اك 9 ىوندم ئتهنمدسحالس يلا هعيج أ كةئالوهاشبأ هلعأالىذلا



 قدس تنأوتاثتنأهللأاب (ىعلا) ينهكددركى نسق حوكناز ه نكتابارزح
 ىئعماذ هوىتنأ الو لوزأ الح ىنال كيل تلا ةعئاررك ذاومو وذم وك اورك ذا نيلثاغا
 هيطع [ىفرك ذ نم لكنا ش ىف موبلك انأ لبلاد زلابف نأ الو ىلب|الىأ نهكتدركسص ىغ
 (ىعلا) معز كرد ظذ>ناامناب «. حوبص ذآمدرك كى طل نكدابإلا ىونمم
 دارملا يأ حو ةئيغسف ظفحلا لاذ مكيلع «تنسحأ حابصلا لاذ «تاءفىالا فلبللا رك ذن
 لاقىدعلا امري وتتلومال_لا هيلعح وبةنيغس فوه ىلا ظفحلا بنسحنا فلبللا نم

 انم (هب) « نما شج و مزاو نانو طزا مداد « كايزنا ارئاشاءاابهببإ» ىوتتم
 0211 ا وت اخف اوبال مال .(ارئاتناياباي) دادجالا نعي
 مكئاباهبآل بلا م لمصمم نركيف نامل ماللاىندمب ارو مكءاب[ىأ بطاخنا عج
 تيطعأ (مداد) نامزلا لاذ (نامزنا) بيغلاملاءىف مهنيذللا ما كاد _ادادجأو
 ُض دادج أ دادخأو مكنات“ انآلثيطعأ (ىنعملا)تافوطلا ىلا عج ار(ش>وم) ىفنيشلاو

 ةروسف ىلاعتهتلالاقهسح وم نمر نافوطلا نمانام أ نامْزلا *لاذ بغل |ملاعنف
 ءأ(كينلاىف) لوسالا مهءاباىأ (مجاتةذانلحالا ) انتردةىلع (

 ةييفسو هدابع لح لاوشب ىركسلا نك( قيفنالا ىف و وامملا (نوعتملا)
 جاومأ مملالتنماهتنمنأت اسندلارحب ف مهلاوعو ةقيغمل اركب مهساوخ ةعيرشلا
 مالت نشل لعسصو ةعب رشل اةنيفسف ذيانعلا لمعان تامغااسن الار ىزولا
 بابرأ هيحالمةعب رشلا ةنيفسىف هب رنآسح اف اوت محي ارس ىف تالا جاومأ

 هدو رىارتكج داموا ج وم « دونهتفركي نيمزوخ شنو ب
 ةهج نمرانلا ةداع قوه ىذملاءاملاىأ ءأ املادعبواو ريسغ نم (وخشت) انا (بكز
 (ماجدم) ىذاملاةياكبمل (دوب) كم (هقرحكص) ضرالا (نيمز) لالسهلاو رجلا
 تاكل مشنك نا يجلاولعلا (امكعما) ةراجلاماللا ىعمب ربثيزر ىلع (يم) هجوم

 كيمراتلا: داطف ىذلاءاملانامزلا اذ (ىنعلا) فا ( (دوب ر) هركسصم لف

 ٍدهشي رهعقت مو لب اولعفطخ نافوطاا كلاذج رموب رغل أو قرشلاب طاسأر ضرالا
 ءامبامملاباوبأ) ديد_ٌدنا اوفيمختلاب (انتفف) مهلا ةروس ىلاعت كوفا اه ىلع
 ءامتلا#ام (ءاملاقتلان) عيبتت (انويعضرالا رف و) اديدشايايسنابصنم ( رمهم

 لاقريلالج ىموتاةرغ موك الهوهر لزالاو بىغف (ردتدق) لاح (صألع) ضرالا
 ةي رسل ضد يلم ايستمىرهقلادراولا ءامج ردصلا"اهسباوبأانهققف ىربكلانيدلا بخ

 ةب رس حاولأ تاذ ىهىنلا|هتعي رش ةةيفس ىلع ديحوتل |ةذيطلاتلبجو هاتدرأو ا



 دوجورد « ناندر مدركس نم مدرك ظفح ف ىرتثم ريما ارسالاو ةيفخرسدو
 دج دوجو ىف_كدرأ /ىبحر نمو مكئاب؟بالصأ ىف <ستظفح (ىنملا) :يناتتجةحّسجا
 ميبالصأ ىف مئأو مكسعيلم تمركيتو مكدادسجأ دوجوو تاذ تاظفس ب موادج أ دج

 4 مكي اضدوح شيوخ
 سب (تب) رمنلا (تش)

 ىلع(متز) فيك ىنعم ةيلصالاواولا_ (نوح) باطحلا ةاداءانملاو لحرلا' ةيسرافلا"ال

 نرح)ى نس عج (شيوخ اكراك") برخأ ىأءدحو ملكستمس فن عزاشم لف مه تزو
 تدجوواسأرترسودوجرل تيت ادمدكنيااب (ىنلا) هعيضأ فيك (مكح بام
 لام او ىقنسو ىراكع يأ فيكو كدر ىأ ل حرلارهظ كلب رمأ ف بك ةيناسنالاة بتسمم
 تاديديناك زا «ىدشىداناوس ىادقنوحإلل ىوتنم دادنج الارهظأ ىف كتلظفخ فا
 (ىدشم) هلءافوالىذلا ءانعمادو ىعج (نايانوس) ماهفتساةادا(وح) 0 راكتوسأ
 جبقلاءابلا تشن (دي) تلا ةيمحلا فاكلا ) نم(نا) باطما ةادا هبفءابلانالنوكت
 ءوسنموهل» اوال نل*ادفبركستئنىال(ىنعما) بهذم( ىو رحب) فرطلا كاذ( وسنآ)ا
 الا دهرشظزرو اونو ةلخ ىذلاءئلم ر كرغتو عدت ى أ فرطلا لاذ بهذ نظلا عيبقو
 اهبافو هور بز نمط ىر تيفال ىف تبغرو قاسبا|تكر ئاذهاب قلما بنام بهذتو
 ضرعلا نعم ةيسرافةينا لاري رعلزلالا | (ىرب) يىريدنتاك ىننمىكوس ه ىرب
 نيم ىربنأشلا مظمانأ مل ]نار2[ د أن ىدم(ينا)يناجو فرط (نمكرس)

 قاتاوعيض الراهب تاملخ يلة كلتا َقيقلو 'لرمغل كفزر ىطعأ الن
 وكر اجغاربديناكن يا ىونثم بابسالاببسوزازرلاانأونظلاةوس اج

 (ناك) اذه (نبا) موترددوخنوسمم شير دىوشحت
 9 دا( وت) ناب فرح (هك )مق انعم, ردا مأ(ب) كانه ئأ (احغاإ
 همدق بلا ناظلا اذه (ىيعملا) نيأط( ونود) كلثم(دوخ نوسحد) ماذف(ىشمب رد)نركست
 كل مزج م عم هلعفا نط وس تلعف نا لرش أك نيقامل كاش ماد نوكسن كلناب ملا كاذل
 نلاهوبتفطلتو تددونو تقلمتناىأةه امتنا نظلا «وسالاوئثىل_عر قيال هنالأ
 نا.هارمهوراب ىفركس الا روبكيشعلا ثيب نم نهوأ هنا لعنزج اععمالا ل« ةتالا
 نا ايثكءاوفأءار وانالختذتتا (ىعلا) تفرك وكوك كمسربازرك ه تنز
 نالارثم) توبكتملا ةروس ف ىلا عن هللا لافارن لا نماوبهذلوفتنالمللا نبأ ك نم الأس
 ىوأت (ايبت نتا توبكشلا لثك) اهعفننوبرامانسأ ىأ (ءايلوأ هللانود نماوذختا
 م انالا كلذك ادري الر ارح ابن عفددال (توبكتعلاثيبل تويبلا) فعشأ (نهوأ ناو) لا



 نودبعنأ (نوعدن) ىذلا ىمم(ام لعب هللانا) اهو درعام كلذ( نرلعي اوك لإ اهيباعفتتال

 نيلالج ىهتاهعن ىف[ مكسحلا].كلمول| ني زعلاوهو يشن م) هرعغ (هثو نم ءانلاوءابلابأ
 ىرهل اني ايلوأ هما نودنماهذانغاىف اهناةسو سغنلا !لئمنا ىربكملا نيدلا مسخ لاقو

 مهتيالو لصاحثاو لاوزلاعب رسهنا.آلا تودبلا نهوأ ناو لوألا نيه ناطيكلاو ايندلاو
 ناىفانل او نينا الاو دع ضعبل مهضعن ذثمويءالعخالا ىل اعتهئالا (ةرادعلا ويلا

 اديقو هيض: ىلع انصمىنب وهف و رنا نم ادعددادزا هّسب ىف حن ىلع دازالك تويكنملا

 ةورص'ابلوأ ناطبشلاواينالاو ىوهلاذخت ا نمل ذك هى الهمقوتي ثيحح هجر لع
 |رانلا ف هرقهعشب الن اربتلا ةكسهلهمىلا تاوهشلا قب رط ىلعءاوغالاو لالالا لسالسأ

 نايبلنعاضبأ امو ندي-لاقنيغتلا ىنتساهتلانازجالراليلخ نالخنختا /ينيلاستاي وا
 ونا ]6 يمزرعقرد تفر تقضراب «نب بخ جرجتفر تكينراب او كوتمقبملالاةردقلا

 تقيد ,معن ىلرارب الانا ىوف ىلع ىلاعلا كفل ىلع ن حلاك ةبفر 3

 » نائغاءايمردىدناميونإل ىوتنم مهى لرامملا ناىوف ىلع ضرالا
 ةيقابلاراتلاك طسولافتيشب (ىخلا) ناو ,راكز ا يشن [نوح دم

 ري .ةحايت هالاوحأ تلعاذايالآروفلا دبع ىعو ىطةلم ةنر اعمالوددم

 بناب كل سما(ىنلا] مي ري زوالابزادشاب ءزننركأ.« رل دراي ىاركرا نمادإل ىوتملوغب و
 هلهبشالىدبأ قابوهلبةتهلاو ةبفوغلا نا هزنمىل امن هناتءا مهقيدص تنأ نما. ىلاعف هللا

 دو ررذلا مز ردتورانوح ف ودوُشْرنَوةرككسَقوَسَكدعوَح فل ىوتثم ريظنالو
 ةادانونلارسكب(ىزءالعتسا ةادا( (رب)'اعسلا مسا(نردرك]) دو راذكو عراشم ل مغ (مموث)

 بهذيالو ى دع ان ديسك | بنام بهذيالى لامن هاوهو (ىنعملا)ضرالا (نمز) ىنالا

 ناومرددشاو نايل ىونثم ةينامسملات الامم ان ع ءزنم ىلا عتوهلبنوراسثك ضرالا ىف

 ناكمالفو ناكمىفكاعمنركي ىلا.هت لاو (ىنعملا) يي ناكدزاوارسزا ىفاسجنود هناكمالو
 نمو روسفلات اذ توببلا ىهو ارسلا سولخت ىأ قب امو متنك اهني مكعم هللاو ىو ىلع

 ىاهافجر هو انفماعرردكزادراروا ىزنثم ناكملاو تركسلاملاعىلالحرتر ناكدللا
 لكل ع وءاغسلاب اهادبيىأءافستار و دكسلا نم أي ىلاعت هقار(ىنعلا) يافودريك ارث
 ىونثم تانسج مخي هللا لدبي كئلوأ ىوف ىلع لنمردسا-© وعي ىأ "انو نمءافج
 كناامل (ينعلا) ياك ىرسىو رارناستنزان « لاهثركد نس رف ىرآ اذج نوحال
 عيجرت تح بيدأتل) لحال البلا ىف عقوبىالاهثوك نك يلا ل ري ةبصعملا ىأءابغحلا.ىفأت
 ءالبىلاءالب نم كلمن الم اغتناب سبل ابيدأت اذه نوكيف ل اكسل افرط به ذو تامفنلا نع

 ىدرك لن ىدرو ترج إي ىوتنم هلاسول زيلتتحادار وأو اراك ذ1ل ل محتلا ذقن



 ىأ شو رلانمدرولا ثكر ثذنااىل (ينعملا] شتر نر زادن[ي بقت شرا
 ةقتثاطلاودر ولا بزملا سوماقلا ىف لاتةرارقا نمو ح ورلا ةنعق نم (لم ةداعلا

 ٍناضاب# قراشم فو ىهمتاءأر لع يذلا باعت أول جرا دنجوسانلةعاجو السلا
 لسا الملا يفاعلا ونهى فءبزحلا قالملا اليت ىبتنا فن ىلع نانالا لعصإم بزحلا

 ةيونلا هلصازاحرهامناعل|طملا ىف لاقو لرتشملاعازنا نماهوحشو نيسلاككلارتش الاقي رط ىلع
 نازح اهلم قلطن تح ةالصلاراكذ أف رعتالبرعلا ثا هديب وةعام» اضتراو ءاملادورو ىف

 برعلا دشع/املادو ري ئالةيونلا هلسأ لاماغاو فالس الل ارهظ اهقرهامئاراداروأو

 نيميشاذكداروالاوبازحالار املعالا| ممن لا ىهراهاّدهنئالةئيعمتاقوأىةروصحم

 ءذم ماج اما فةيوثلا سةذوخ أ ءاموامج !بءاءوسخعالاوح أوأماياراناقو | اميراقاما

 ارككذلل تعضوت اهجونو ةيم دأو راك ذأ عومج ىف حالطم الإ ىف و تانالمل الا ىفإ, نود ةغالبلا

 بلقلا عج رمل لوصحو فراعملا جادنتساورخلابلاظوشلا نذوعنلاو ريك لاو
 ردملا ف نسجل نور ةيلذإكلا بازحاللهح رشق ويني اكن ديهناحسمتلا ىلع

 فارصتلا كس ةمالا ىلساسر بالا ىدبأ ىلع كر نكاربسب رسمي مذ نمألو لالا
 مول ةبفرو نيبسننلل ةيرحو بعصا ؤ بوفون دب رأل ناغاوبل اطبامالاغشا دب دسلار ظنلاو

 اهكرتاذان حورس تسناونو رفة دقشع تناكو كلاسلا !ملع بلو اذا يهجر لا

 عافأر يملا تروط هو ضرفلا 4 تحتك ررغلاةئروم تناكوداعلا ىأ شر رلاف

 (ىعمللا) منوكد وع تازا خيرت مه, نك عب دوي دك ب داتا ل ىونثم نوما

 ميدقلا دهعلا لاذ نم الومتسادنأ نكتالىتعب انعم ابيذ ًاتدوكيرهاطلا ضايهتالا لاذ

 دوُساكر شنو ىرتم داما قي رط ثلإتالردار والا الرتتالوأ

 (تانا) لو .راثلاءابلارسكب (شي) يدوشىركا تسب ركل كنا
 ايه (كَتبا) عراشم من (درش) :دحواىركو ىرض و ءايلاراده (نيك) كلذ

 لبق (ىعملاز مدقلا طبارول جرلاك سلم( ىربك) 0 ىذلا
 لالا ىطع هو اين لا ف بالغلا ضباةنوكي هيف بلغلا ضبفىذلا تملأ موبوهو موبلاكلذا

 نماينالا ىف ينتيمل اذان هللا ديف باذعلا الةرخ آلاو مهلا ىف ثوللادعب ةرودكملاو

 أ كرك ابوبلقلا ضاقكأ ريكلدوه ىذا ضيقلا اذوزخآلاو ريقلا يف ةرواظإ ضباثلا

 ل شار سوسح دوش تلوقعم ج رإلا يوم ةوحولا امسيف/ايلاوهطبارو مدقلا ام
 كا لوفعلا كباذنم ىأ كك ضر نوك,نامزلا لاذ فو (ىنلا) شال,ارثراشان ا ىربكلأت

 |! اذع ايندلا ف ىنامورلا باع نوكسب ىأ سو سر هامل ىنعم ايامايندلا ىف كن« قخملاو

 هيلاراشلاوئئالباناحت ةزاشالا هذهثل_ةالوتح مساو بنت ىقدلاو ريسقلا ىف اينامسج



 نك
 زر جازادعباهشبت « راش ريكا و ضبق يساعمردإلا ىرشم
 رق اهلا باذعللاببساريخز لجالاو تولل دع راسددعنلاضيقلا“لاذو نطألالؤم ىأربكلدنآلا ةيوبن لا ىماعلا ىف ّدعتما ضبفلا راس
 هو يلم زطأ الا هر رك نع دحض رعب الج اشلا ضعب لاق (ىنعلا) م ىمعلاب «٠ نر ذنعانه ضرعا نم طمنإللا قرتثم لائاذسملو ىرخا ف قي نم
 نمر اىربكسول نيد مجنراق نيلالج ىهتارصبلا ىمعأ ىأ (( ىم أ ةمايغلا عو) نآرقلا نم ضرعلاىأ (هريشخو) ةقيضىنسص ردصمنيونتلاب (كتض ةثيعم ةنان) نآرغلا ىأ (ىلك نع ضرعأ نمر) هل ةرو سرج اوأ ىف ىلاصت هر نما ذحخ أ هقزرهيلع ؤشتو
 و اعلي ٍس ضار ءالاو ب ويغلا ىلا بولغلا حانغمرك ذه نبايلادو بانا لدبميلت بذوي ىأ اكنضةثبعم هذا مذا اد عاب اف كك .زالم نص ضرعأ
 مدن با لوقي ىلا مثهللا اهنعهتلا ىضرةري ره ىفأ يع ىؤرتببلا ايلا تطقس ضرعأ ن اوج طعن تعقو الق ىعللاب ةراكتض: ثعم هطمنانك ذنعأذه ضرع أ نمو
 بارط بغا 4و و هبلت شمرخم بلعلا نبضك بعل سانلا لام فرسياك بهذيال للا( ىنعلا) يدلخ ىلا شل دننلدو لبق 8ةريىفاراكلمدرج ز دل وشم الثم "اره دسأ لو الغش لد يتألم رعظتٍ نارك بأو ىغ الردسألمأ ق دابعلغرغت
 ن1 لاذ ضف ألق ١ اذهب يعأامقرالا كاذلوعب (ىعلا) وك ترمتزك ول لف نآض ااه تين قبخن با دب وكى عهو الط فونت »
 ةةاسلاربسأ اذاىتعي هران فني رار "اوه ,ضبملا الها تغتئيالصللانأ ال (ىنعللا) رتب ىأ(دنكمد) لعشالى أ ديكن ىنعع (دتك مك ) فلالانمةلدبمنبب .قلادلاوزيلمت ةادا:(نرخ) يدنكم دار شت [رارمساداب ه دنك مك قاغنلا ض «نيدب نوح ىرتلم
 ضيق (ىنعملا) مل _مدز امنا سرسع تشك ه مجال دشناوءض,ةلدضبأإلا ىونثم ىلاعت هللايذاهلاوا ارشد دزانءرمثران هرارسما'اوهإ ,لعسأ هللارفغتسولو هلطخ ىلع
 ةل"راثممرثلاف ترام سنفلا (ىنلا) ةريحتلاعرف (خاش) ثني (ديهب) مكبجلا ةداال الاودي لاورصتلا دب (يب) بصقتام (مسخ) هنيدفت ديت ىذلاابج طيرتو ةعبرأ ناطيح ف اهقد دعب ةعبرأ أريماسم ىف ةعبرأ الابح طن رثشا ,هو بيذعتلاةل1(عيمراج) ةمف (اهسغ) هزيب خاشمي ورب وتضم هسغ ه خيمراجو تسدشنا ديزاهسغإلا ىونثم ةناعالا ةنومملاو ناوعالا عم او مالا ىل_هريس وظلا نوعلا ىرهو ا لاقةرهاط ةسوسكحمنو ةزمضأا ىاعماروظتقن اطل لا ةنوع مذخ أي ذبالةنوعلا ضرفكب اغلا ضبق نوكي سعي المت ,ةسو_عامملا كلت تراس عرجال ملاظلا ضبقراصلوفعم بلل

 بيل



 تبني الىتديروفلا ىلع هئماهجرخأ ىماهلاراث رهط
 قالخالالدب و«.ةافاكلارمظتو تاسابغلا

 ىونشم ةئيدرلاقالخالاو ىماهلا ضيم بسن ا ثلعكنالة ثلا قالخالا ةممذلا
 تيارادل (ىشلل) «نزديورمهجاعرسكناز ه نكض قت ؟راجىدب:ضين»
 نمناصغالا تنتاك لغسلا نم دنت سورلا ةلج نال هعفراو يمنا لاذ جالملعفااشبق

 ىلبدلاكو ر ٠ تيجو راممالاروهط ليت ناصغالا تس. لوذجلا تعلثاذاف لوذملا
 زل نمئو رو بولقلاةلا ةسركسص فاو نيالا ا سمير ادغتسالا ةفيلسح نم سودرغلا ف
 نوح ه هدبآ اردوخ ط_دىديد ببال قونثم ام رخم مه لكن مهل هللا لعج راذغتسالا

 طعارامالارهظتالو «اسلطسلا طمااطاكتيأ رام (ىنعلا) مهدباص#اابدويسديارب
 |روظنو رفتالو تاءاطلاب ركسصتلاةةناهطما ةفيطإألاراثآلا ده اثنا ىنمب بامسالا

 | مابها ةسقديش ل ىنامولا طق[ ا[نعَباحالاو بامصالا طعا!مساوعخو اهرامثا

 ٠ || تارفكن اشراك ماخدندوهابس لهازابسناوو ىوتتماهرك ةزاملا أيس ةهقةيةرناب اذه
 اىبصلا ىرهوملا لات نوتسريفىأن اب ساؤلك أس موقثات (ىنعلا) ماركت معن
 | ىلا لام ىأ ىباصته_:ءلامب قوشلا نمايصلا أاضِأ لاقو نايدصو ةيمس .ىلم يمدجيو مالسغلا

 ةمعتلا نارغكم بأ دىوهو ليملهأ قالا ىلدو مهل كارداالنايدس لالا ىف.« لوما
 اىكدك ٠ لاسردت معن نارفك تآدشابإ» ىوتم ءابلوالاوءابننالا نم ماركلاعم

 نسحلا عمشن | لعسةتدأب لاثلا ف :هعنلا نارك نوكي (ىنسعلا) ميلاد تدوخ نسب
 هج نيزمهثرب نم ٠ فوكيننبا امديابىغك  ىونشم كلا نحأ نيلالئاقالا دج
 موحالب نوك أو ىذأت نأ ىقيلبال مركلا اذه لوفتنأب (ينعلا) «ىرش ىدجقر
 |متلاردف فرعبال نم مزاول نماذ هو ىلاءذؤمنوكت ْئث”كالمركسلاو نا الا افهنم
 4 نكروكمدو ز مج مهاوخخ نم نكر ودار فوكبن نبا نكف طلو ىونشم لوقتالناكو
 قءىمم أ ىنلعجا ارب بلملأ الا نأ_>الاومركبلا !دهىنعدسباو يفطلا (ىنعملا)
 اىلفف (ىءلا) ماتت زذخاتلمخاتنبش «. انتم دعايدنتتك ابسسيإل ىوتم روذلا



 مهانف نمو) مهدعب نإ (ثيداحأ مهانلملا (مهسف:أ اولظو) ةمعنلا اورطبخمالاو دازلا لمبر لحاورلا بركر ار عقلا ىلءاولو اطتيازوامماهلعحاماشلا ىلا ([راغسأ نيبدعاب اني راوااقت) أبسةروسفةقب شل ةيآلار مهن ار دس مهؤاينغأ تناكنتب رقافالآ ةعبرأ مأك لابي و ميه ناك هنا كاذو زذخانلمخ'
 لكل) اربع (تامآل) روكدذملا (كاذفذا) قي رفتلا لك دالبلا ف مهانقرف (قزملك
 بلل ناذيآلا هاله قيمحتو ىربكلا نيدقلا :لاق متل ىلع(. روكش) ىماعملا نغ (. رايس
 اينالا فا اولاماسب مسهسفنأ اولطر رشح نمومتلا نع دعبلا بلطوه اهتاوجتو اند
 ٠ اتشلا فيسلا ىف ءرملاىنقي و امهو سيل (ئرماىتيبل ارسفم لاقاز ولو: ناي دج لكلا لوقيودح اولا عد تاو قرتاكييكت نال ,نوكلو هيلا سانلاجاينحارثك امن ْن ...ملا نيجانحم'ار غيل الوأر نيحالا ارلاتاءاولاقامو عسبسلادافاو جيفلاوهبلا كاما! كانه نالفن_راذذلا للوعي اس النا دلبلا ب در (ىعلا) :ثسدداحتام شوختيبناباسات ترك يوه نب رتاهر مشط ىوتشم غارفلاو نمالا تلطنالو ناسحلاءاسنلابلطنالو نات_.بلاو مركسلاو رصقلا اذه بلطنال ومن (ينملا) «عارفر نما قوبوخ نازيف » خا وتاوبانآمهارخ ىفامإ ىوتم داشرلا ليمسوبلطا اني رملاوفا اند مولم عطقتالثلنبغارللا عيت بيلا ربه مهانلمذ

 آلا هرذك |امدابتالا لت: ٠ دجار لاك ذر الوفه هركسأا
 0 و ا30!فرسلا قداستالابلاب9 ىونتم رفكملا ل قمر يأ ىلع رتواوفتسا روبات فاك( ني لطارواضت لاق سبع ةروس ىف
 هركس أ ىدهلاتاط هب هرغك اامناسن لالا ىونس شيعلةغساعساو يأ ادقر ادريس يطال ٠ اذبألاس يذربال رهف إو ىوننم ءاتسشلاىأ
 لكي ول نأ نيةيزرذاكلارهودر ةلاةداراو قاطلارك ذةريتوىلعتاسنالا نعل (ىنعلا)
 ممهاارانا « ىتثك دكداز تناسب ز سغنإ» ىوتنم اهركنأ ا ده المد
 بيسلا لاذ نموةمعتلانارفكومو لسغلا اذه نمسغللا (ينعلا) عى ستات فك
 هرجالو راق ىلا هونت. ىأ تشك تراس
 :اموقان) لوقلا اودبعنيألا_(همونلىنوم لاةذاو)
 لا كش ىريلا لب ) ةدابعررم مكسفاغ (مكارابلا ايون ا
 ْن ةبالا مكن كمجالود اوساسمم ج ورذلاب هللاىلا اوعجرا ىربكلا نيدلامخلا الج ىهتا (مكنرابدنم يكد ريخ) رثفلا(مكلذ)
 تب رهاظلا ىف



 (ةقف
 هلأ ارمنأنيذلا كلوا هوه دهشلا ىلع يقيد سلا انب رمد فاذثولو قدصلا فيسب

 ولالا هئاركم نمأيالو قم اركمةروص س تلا نا اصلاو“ادهشلاو نيةيدصلاو نيل ١
 | سفتلاو ةجردةمةرةلتق لكي نال مكنلرمخ "رمل قدصلا في ب سغنلا اقر ورسأملا
 اك زراهخززودلخرد «”ىجىش ابرهتسب وم هراغإو ىوتم لثل ةرلثألا
 اهزض برش نو الز تتاهعشر بنابىأ ففارطأ ثالث اسملاكوسغنلا(ىنعم ا)«ىكر
 ىوثم لوقي و كلدشراذهلوق دصلا فيسيباهلاغبال اصل خت الىأ صاغ يمتنأ
 | سفنلاىوه رت (ىنللا) ير ركركسرارهاثسه ه ديزرارداوه كر شنآ»
 ديلابرشاو يمتو قست شلا كوشف 0 كلرترا برضافرانر كلا ف
 | نم عمءرم ان ارعبخ تنأوءاهلصلا بحاو بح اص ىأ املاك معلا بح اص قيدصلا ىف

 ليلمت ادا (نوح) جآبسزا هايوام شيبه مابس باصسادي:ريدح يتوج إل رشم بحأ
 ناال(ىنءلا) دوجأ ىعم“ابلار مكب( )ماعلا ضرملاو هرجع نبا لاث(ابو) رنة
 لاحاذهرابصلا نم دوج ان دنعو اتم نيلئاق مثلا نار فكم حلا او زواج أ. - باصصأ
 .٠ دنس ةصصارد شنان ىوتم ةيفاعلا ىلع ةخآلا 00
 مولنيعنابادراسر ةجصتلا قاب هالانأحانلا(ىعقا) دش عئامرغكو فو.-ذزا
 ىىرتاكو سمع » دئت شادو نأ كايت دسنإل ىوشم رنكسعلاو وسلا نو
 هوبسدح لفالو هررشع ةثالث مهو موك المىأب اسنلا مددصتاوكسم(ىنعلا) هداك

 اواحاضثزا ٠ تاو نابت دوشديأ آش: فوجب ىواثم رفكلاو سنا
 ءاجاذا ىوف. ىلع ةقيضان لا نوكتّيس ألا ةامفلأ قايامل (ىنلا) جدو
 لاذيتىأ مقلا ض رمو عسجو :ولحلاءاولأ ا نوكس:ىسهلالاءاضغلا ندوءاضقلا اشم اضقلا
 .سقل |ناضأضملاءاجاذأ تفك ف ىونثم اغب ىئائيدح ا ذهىلءدررأو ةرارلاءاهتذا
 اذاوءاضذلا قاض ءاضفلا«اجاذا «موهمم (ىنعملا) مضت ارسال بش «
 ىوتثم"طدللالا ءاضعلا ةريالد ال نع كس ام او ىدمرتلا يور هردقلا“ ا
 يمل ادركت (ىنعلا) جارت ل متجدنيفا » اضفت ا
 .ىهفيكف نيعلا يلا نمكملا يزال يح ىولالاضشلاو وهل ثقو طوب رم
 ًارطشلاف ( ) مةركرودتن افتساز ترايفا « درك ديزيكئاوح سران كاركم»
 ضام لعف ةسب رعلا فاكسلا تب ىفاشئارطشلا ىفو رابغلا مساةيدسرافلا فاكلارسدكب لالا
 ةتاركمىأ اديعب هئاغتسالا نمرابغلا لاذ كلمحرايغلا اراثأ اى سرافلا ان هركم (قعملا)

 قمل و روع نمت ةيوسلا باس الار ابغلا نمدارملا نوكيف هيلا ءامتلالا نا د
 ناك ن إبق حاصلا لجرال حلاصلا لالا منزئاسق لوب لوفت فيكو تلقذأ



 : + الاعتل ل سرت ةمعن كوهفاملام
 قوسو صور صراف ىوسإل ىوتلم لاق ةناحورلا ىلع رشنلا ةبلغوشامزلا اهل دفم'

 ةرابغروهللدنعسرافلافرط بهذا (ىعملا) يراوسركمتادب وك رترةرو «. دأب
 اذهركم كيلع برضبالاورضاس ى.+خ(و م) و سما ل عف(ور)نا ىلع رابغلافرطب هذ

 ىلاسعت هللا لاق كلب دىلع ىلق

 لهأعم هركف ىركلا نيل ميغ ا
 نيرادلاة داعساو سخن يذلا مهنو رسام نه مخ ذطالابف الا لدأ مءورهفلاب رهقلا |

 أركم وهفللوملا اورو اسثدلا اوسخ نيالا فطللالهأ نم نورساممللا موقللالا لوقو
 نيرك اهاربخو هر لاقاذ هلو نو دتوم مهو نمألا مولثلثنوأ ىلاعت وق «دبلع لدغ الاب

 لل( قالك 11 هاير را انستا » كت
 اه كله أرةيوهلا بابسسالارابغومو ذلا اذهل أىذملا اذا ىلا عت قحلا لاق

 مزالهىنالاو ع رضتا انافنينالا لهذي ئدىالا بث دلا نعم بئذللرابغ ىار(لركدركد:)

 .«ار الركإ رك ثدنإدييداإل وتمشي هون رفات: مالاربابغ نم هصلخعو ىلام هللا هحرمل
 انكي بلالارابغرءامبئالا اك أ ىذلا أع (قكْملا) اهارح درك ارح شنادديتحأب

 ك الهدصت ىذلا بثذلا نع لفف ئثىالىأآمآوهتساادأ

 لفغو اال ماطح لك أ ىأ ىلا كة انصب اع
 ىف مهللا لقي لو هنرجاس مر ىلاصت هقا نعل ابقالا كرو قبأورمخ ةرخأ

 ىرتثم الثماضقلاءوسوءادع الا ةناهثرءاقكلا كردوعالبلادهج نم ب ذرعأ

 ررضلا ىنعم (ديزك) يديزخ ىوسروبو دسادبح و ديزك اب كركىوبنا دنفوك لذ
 يندلا) رخآبئاجل الراو لال الك ف حزلاوهنديزونز و لعتديزخ نم (دزخ)
 | رغم ىو ثمشوبر عون وفر فرط لكلر وهلا ىلعو ضم ا بئالاةحارنرلعب غلا

 |عبسلا ةحئار لهتتاناوبحلا غامد (ىنعملا) هب ارح ديوكيم الرتدنا دب » امشى
 لفاعتانااتنآو اهسأ لب هذئراهسالان كلرادتنوهلاهفرخ نم ىرملاوىعرلا كرت

 هللابضغو سرس( ىنلل) جدرك زابنار حو تاجانماب و درك زابىدي:متخرش وب
 توملابفك لور ذه اوءاجادملا عءاكب رمش نكو عمجرا هرلث"او 3

 ادرك زاهوركتادةةتكساو ف ىو ثمرومالارمصتاذامىلا فرعتالموبلا تنأكنالاظعاو |
 هذه (هوركتا) اومجررلانعن(دئتكنار) الرس دمادرك دمىتنم لرك « كرك
 (دمادركدد) ةئحلا بْن كرك ) بثةاردو (لرك ) رابغ نم درك لإ ةعاما
 بئذلارابغ نعاوهجريإ ةعاسملا هذهو (ينمملا)'مظعو ريبكى ع«( كرتس]ى أر ابغلا دعب





 قارب _طيالناداكي تح يماهل!ببس لمتئامف هتحرجو دقو هح انج تضرمأ ىناثلا

 1 قرركتار رفاسوكراشيبإو ىوتخ ىسملالا بانملا
 أل تلا ثبب وهوا دوكى اه قأتو هبصستاضعب كالا .و. كمال همام ثمّدقو (ىنعملا

 ةواننتءبلاعئام لك تناوب الم يناهسجلا ماعطلا هتمعملأ ىناحو رلاءاذغلارسيت عم لاق

 (ينلا) م ترغهفااقز ارواتسين كوفر بحاراحتسنيا روك » ىوتم الث
 لاملاو ْمسوماعملانلىأ توب و ثولارامةضست قويا توتوولح مسدانل هناندعتلا اذه لك

 ىاغتهوثهياعقدضيال تح ةيناغلا لك آملا

 ىوتثب ىدهلاراؤأب قرفنءلجورلاو باقثاءأ
 انشط را ) ها دخا تباكشوتزا دنكبم و الئبمتناضماومك شنب زوو
 ناففا ادم ىاك » ىوتم الئاق لامن هلا ىلا كلنم كت شب ىل:لابلقلا ثلا :ناضمالاو

 بئالااذ» نمنلمالا هاب (ىعبلا) هه نكريص دما تاوتلن صدي وك « نهك لوني زأ
 دادول ىوتشم ةرامالا سهلت اهله ىل_عر !ينابّيقولا اذ هل ىلا تملا لوغيفقيتعلا

 لئاادع بله ا لفعاو (ىنلا) يكاد ناعرح ده ةكدادو ريخ قرهزا مهاوم اوون
 ةلادعلا ىطعب نم لاقو تفنلامترشو ربخ نملك فلم كيناك أذ ٌلْعباهر نع لا لكن ء

 ارت ءاقديبسلراتملاو ىو نلداعلا لدعأ هنانلداعلا برلارمغ
 يفاكمب ركسلا لهجوفارفىلانناةراطقرتانيراكلوعبَنلَمْلا4َكأ وهو (ىنءلا) يانبراوتا
 دجألا (ىنلا) ميدوقسسرد»داتا مطامو د ا
 ىأ» ىوننم ةرامالا سةنلاروج ىفآن!ذكدوغ سمح ىفاعفاوق» ماساناودوولادي قب
 جايرالتاداعلا بهاراب (ىنعما) ماس[ عاوخرأا كاب « ايمانا ص تداعس

 ىلن--ال الرو شا ىنمداوأ“ افملاوروملا اذه نم صلخ الىلنقاةلاسخسا هذ مبكنااماءايبن الا
 تتارفابإ» ىونشم_الاو-امسىنعطتاىأ كلاجى هب ىتيترالزتتولاعتوأ كلاسوب
 اسم ال(ىلا) بارت تنك ىتبلاي دوك ىو بانتسيئار ارق
 دلع نيا الإ اري: ىف لاقابارتت ذك ىتبلابرذاكلا لومي بيسلا اذه نمو هقيطأ فيكس ؤم
 يربكملا نيدلا مسه لاقو بارت فوك عبلا هم: نم صا ستفالادس اجلا ىلاعت هللا لوشام

 باذمللا ىف_هريصلاو ةةاطلا نكم لومي هنأك ىستنارشلا ىمءا ديدن ىلع هعالملا دعب

 !ارئاوركينأ اونمتاذهلو قارذلاب ادعى مربسلانكمالو لاسولا ةشمأ 4 ناكتارهاظلا
 4 تساوب نىك ون هدو نوح « تساوس نازدوخو حت نباوا ل 0000
 ءانعم نآزيربدةت(تاز |هبءانعموأ كءر د( وك)نآلا(تسبا) رفاكلا لام( وا لاحإ
 (دون) ماهفتساةادأ (نوح) مكمل ةدافالث ساو بن اجلا ف مهلا نيسلا مد ص كاذنم

 ع



 ثنأ كاذنأب (تساوتناك ل دحأ (ىسك) تنأالب (رتو) نوكيءانعمدوتنزوىلع

 | نم تامرحلاوهو بناملا لاذ نم أب نآلا رفاكلا لام معو علي صوصخوه ىأ

 كيو قشاعثليذلا الاذكتارف ىلءريصيو ليغ نوكسحي فيكم لاملاةدسهاشم

 ىذلا لاسنوكي فيكفابارتنوكين ا ىنتدهءاللعرفاكلا ىو بستم بانو ضوصخم
 ,هبربصو راربسوخش كِل « هر ىاىرادك ديوك ى مه نحط ىوتثم لمولا لغأوه
 كيلا سوال لهأ امس*ن للا جورااوبلقلا نمد اوكا لوقب لاعن قأا (ىنسلا)
 3 ١ ىفعريصلابتئئاو يلوق حمسا ىكل ميم كاوذ عيجج معن فيطلابو
 » نسورخ مكشوماخ تدكيدرعص 8 ىوتشلامجلا:دهاشمث ءاولاسولاو بردا

 كيلا متبوستلالقو تكابر وسلا (ىنملا) « شوكو لير سمو
 هنأن نزحتالذ ىهتلا توما ىأ (بي رغب عيصلا سيلا مهتافو مويس (جدلا ممصومثا)

 ريصاو ى تالت نأق كلجال يعسأ اف انولا لهأ احنو املا لهأ بهذ تاداعسلا مس ملاذا

 نائسادة يشب ||| ثاهذ ةءاكح ةيقينا-قاذع دكر ايلا سور نوع دبهحاوخ نقر تادسادةيشن ل 3

 رابديهدحر د شل ىوئنم يورغلاةوعدب غلاف را ىلاىرشك اري زعلا
 .تحرخ ىعمدملا ىصتزاَم [ذجزدش) مدر اخ نيبارهجاوخ قاتسور
 ةيسسراغلا فاكلا يغب نديدركئ م ((درك] فلج ىمع مب (زاب) عرسا ىنع<زيت عجانه

 ىوقلاةيمقلا ناكلامشب (درك) قيدملاو» (ران) ادئلاةادأ (ىا) لوتىعج

 زيزعلل(ار جاو ) ىورهلا (قاَقَيَ ةاروكتتمالاة-

 دحلان ع تجرخ عونلا اذه نم فراعلا (ىنعلا) بعذا (در)

 ن احاب قرغت_ للم لابحاس ىورقلارظناواهب رسعجراولوحت ىوقلا قياما
 ىونثم هتنحمتيبل ةم دخلو ركل. هبهذا ىأ ءتيبل ىرمشمازيزعلا هذا ىرضأ-:زيزعلا

 ةدازه (هشكالب) مهدبدمادوح هحاوخ ناركبتاو 2
 زيزملا كلاذ (هحوخ ناك ) لاذ لتو (وكيتا) عدو عض ىندعمب ىهأ لعق تونلاربسكم (هن)

 اهعضةروك نملاآ بسس هأةسصق (ىتعلا) ةيرقلل (هدب) ىفأ فيك (دمآدوح) ىرشحلا|

 | فيك ىرضملا زيزعلا لاذ 4 هذ ىذلا الاذ فو اناس نمغ رفاو كرم اخااوز ئمةيواز ف
 و درك هوت قلمردىاتسورو ىونشمن حل !نم هيلع ىرج فيك 4 ايعوهدالوأ عمي رغللفأ

 نجلا (وبلاك) ضان ديدضولا (ةرك) جدر وبل اردسح رم
 رخل عج تح ةنو زوم تاكرحوالال:لعف صرب هبتلاولفلا ىف ىورشلا (ىنلا).ةبالاو
 لالزاب « دشءريسغو ماي ردا مايبزاو ىرشم افيعشدلاىرشحلاليزعلا ملايتحاو



[09) 

 ةرثكمدارأو ربخلا (مابيرخلا] رمخئاوه (مابب) وعجم (ذ
 (هين)ركملادض اسلا هال ةيرمعلاب (لالف) ىح (؛) دي

 اضم ىرشلمازي زعلاراس ىرض لا ىورشتارابخأ
 مهول دوك عنج ناكدوكر هج اوما ىلا جار ريض نيشلا(شفكدوك )بناسجلا ىأ ناكل اذهوم (اغننا) اضبأ (مه) يطيزخ دات باور « دسم ره نتكاوك هير مهو ىوئنم حلايتحالاو ماستهالا رو غنوا

 اذهنماشيأ (ىعلأ) اورش(ةدزتمت) رورمس ا (ىداشن) وبلا ف(دشسما رم)لاةملالا
 هيأ برق نم بدلنو خرز هبهذأ بيتار بدغتلا نمهناماللاوذالسصلا هلع فيو لدم (ىنلا) «بارطرا يبل وزر م بعرعر رك فدو صح إ» ىوشم بلو ترن مومنمرو رسلاباوب رش لوبغلا ف ىورمتلا:و عد تم ىرضأ-ازي زعلادالوأ بئاملا
 كانار) وهلو بعل اناسندل |ىمواتبعالمل (بعلنرإ) انعتام (خنن) ىنقالاف هريسهطبا سّدق ىريكسعل نيذلا مجخاقو بهلذو عترتر هاذا ف هببس نكلواموتحمنأك ولو
 اا خورلابوعي (لان) اهنا اوان ةنتق نع (توظفامل
 اذا ب ذي, (ةتشدلا دك ايدأ قاخأو) بلقلا فسوم
 ليسعتب مكس اذنشال (نولفام دنع دولة هيودإف فرسن واطي امنمب د
 وهلباطابناسبلىأ ح ورلا بعل لب ابعل سيل ملاذ (ىنسعملا) هاتي زاساغدو اركمؤ قبح © ناتي زاناج هلي ىزاسدا ىرتثم لاقاذهلو ىوهلارثب ف سحو لطللاو وهسلارب ل قرغيتح دشرملالطن نع برشأو لك انو بعلنو نر ةوشب بيدا 4الا , سو نإ لوفي ةلك ويلا نتيزكاوفةئاضالا وز ءبل فاعت هللا ةشافاي كل الا ىلسع : شيشي ىذه ادا شرك تال[ى هريس هفلأ دئاثهدارأو مكعارم
 | ترآيزا > رهط ىوشم مالكلا قيغحتو لالا باذمعلا قالي بنس ىذا لالا مالكلا لوةتوركللاوةليسلل كلرادنوهو حوت باونأ نعاهدعب وحورلا كال ه بعلنو مت ل3
 وكرر ٠ يكصتدمرتدمومتاورك ١ لاول نملك ىوف.ى_هاه ظعاررش نا بلحص ول هان هعقسنالوهرماوهمزاونك.ا كلب وبحش نع الاعب ئقرلك (ىنعملا) ناز دنا زنأت ار ونس :
 : زن نم عطقتال بهذلا لحالريفتا وهيل تفتنالوهبخالىأ كسمتال عن لام

 ,.اع هللا لوسرلا با سال لاقو ىلا عت هللا ع وورجزإك اذه سا (ينعملا) يدرمو ًارىنباصا تنك « درك زتانردتح ةرتشنا» ىرشم لامتةلا اظم |
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 نه
 اراعج» كس لاشرذلهدالناب ردكنازإو ىوتنم هتلوادرا, و ارامابات# سو
 أوع (ثناب) ءالعتسا ةاداءابلا غب (ر) مش (هكناث) متلنردو ليش ابددرك

 اريخأناليىنعي (كيردرف) اواعف (كدرك ) قيشااوه (كنن) لبطلاوه: (لهد) ثوصلا
 ىلا ناكو ةعجم ا مويموبلا لاذ ناكو طقتأا :ةئسيف لبطل !توصاوعمس منال (ىنلا)

 اولبغتساواوبهذو فقوتالورمخ الب ةعبلا اواطب أو هوكسصرةتةبطخلا ىف لو ءءلع هلناىلس

 ارأراذاو) ةعجللا ةروسرخ[ىفىلاعت هةرقبا دوعف ثاوغالاءارتثازحالمداقلا بكر لا

 ةبطاناف (كوكرتو) وهألا دود ممولطءاجالةرامقلاىأ .(اجملا اوضذنا اوهار ارأةرامت

 ريس هلو ةراسغلا نموو هلا نم) اونمكنيذلللع ريسخا م

 اىونثم جلالج ىهتاكامتهثاقنرو مهنلئاعقز
 نوكي راح (دشابنا) 2 ءزهفربس بلح تاز

 ىح (ينملل) نوبهذيى عع (در) :
 نوم: أمالىأ انمدي زنا بلحلا نم نوه: 4

 3 2 ىرن ايلاغ ومس غانم مخيأ
 ةثالثوأ نب رقت عمايلتخمةالصل اىف مين ايلغدتبا لس ىتلا قبف 86 4 زابنربتسات

 ةييرالا اهلا (هالج رش لش :'ةمن قتلا ن 002

 ا

 مكبسكا اورذو قمنا ىرسلا ىبلالا هللا ىلا اوما

 ناللاملا اذنه ةقيفح نولعت 'خثك نا مكلريسخ ةعاسلا

 لل اغتشان يولطملا تفولا لخ هاذا تقولا اذه بال_تس' ةريتعس تناك ةيقدبلا لاسمعالا

 ءاعد نكس هنلا ةسا 0 م .اوبنساب

 اهترقىتجأو ناتلاىفةرصتناطا الس رغأ ىنوءد لومي وهو بل اء مين اطاسلا

 نيعنم ظقسي ف بكو هلم ةةنمباياالا ولو أ كلصضي فيكسح ناطل لا ىلا ىقآو

 اًذاتدراولاهنملصحتلر يتمم درولانالنو ءلمدرولا بح اساولاتالملو هنمه:ءان فن اظلسلا

 ةدروالنطجراوالاولاتو برا ةرضخ نم نيدعبملا نم لا نوكيالدر وبعهذدي وهو دراولاءابن
 ةنيوا ىوقلا بأ اور ثنا ىمدقلاادرآولا دس بلقلا عماجدص فا الصلا تيشقاذان

 ةملاهلا لامعالا نم بلاتا قو دف بس كسلا هللا رضف نماوغتب اوم سشلا ضرأف

 َت ىواثم 0



 م 1
 أرك ذوبلاقلا قوسو بسكلا لاذ نمةلصامملا تارو دكللا سدنوهتن مكلعل ىلا "لاو لف ارك ذاب عملا مام ىفةجوتلا نم غارغلادسعب نا للاب اريك هلا اوركذاو ةسيندبلا
 اب نمدا فغلاو نوكسلاملاعف بكسل يلاغتشالا دنع ف ساما تارودكلاعفديناسللا أ

 قفو ىلم قا ىوقلا ىفالارك ذفابالا لصحت الة يك ناو ةبكز تلا طوثمحالقلاو ةعببطلا
 لوكرنو)ابلا اوضفنا اوهلوأةراسحتاوأراذاو تابثالاو تلا طرمشب مي رطا(لهأ نوبات
 ارعه ءاثوذوأ ايندبالمع ةئمؤثلا ىوفا١تأراذابرلاعمر وشما تقوبلقنا عماج (امماق
 ماج نماوجرخو ا دنقالااوكرثوةمامالا ى هم عمملا ماقم ىف قيما ةسغيطلا نوك ب

 يلع هللا ىل سهلا لوسر الا ىلع بحاولاو
 اتاضوح ٠ لاكرزاوهلدا :4تأيولو ثيث لو
 ىلع بكرلا لبقتساو ةعمملا ةالسم الركن ككفايتعتلالاق (ىنلا) 0
 دوف ىونشم قاب رلا ىلا نع كعمل ئشئالةررالا باح أوملو ليم عمونلا وب رمل
 لامفاماف لوك ريو ىلاعتهفالات (ينجما) ياماةابع بلت ه اماه موش
 اران هلع يداولا هللا عرش الا هيمجاوجرخول دس دمع سفن ىذلأو سو هيلع هنا يسم "ىلا
 ديتشاك لطاب مهتم دنكرجو» ىونم لسمو هيلع هللا لستر لكلرررقملاملا اذهو
 لوسرتكر و لطابلارزب عة عرزممملا لحال (ىعلا) يدتشاذكباروج لوسرداد «
 لام ىمشح ىشا كبار نيب « لابو ساو هلراربخو تبع ىوتثم عماملا فق ملا
 ظنا لاملاووهللا نمريخ لسو هيلع هنلاىس وتبعصو (ىعلا] ناىعمارح تزوىلع (انق )
 اكانمع فح يندب "فحل اوهو نديلام نم لامبىنيعو تك رشم
 "اراه صرح دشن دولا ىرتشم اهفامو انندلا نم يريخ هتيم
 ةنسالا ىنعمايفءدشنىنعم (دشن) منأ (دوخ) #نزارلا

 كيرلا (ىنلا) ناعم (منس) ةراشلمسا(نازمكلإ رام
 نيئسسحلارجأ عيضي الدقلانا اولعتإلو نقر اابخو قازر فأ
 ,مدنك هناي ىوتثم ةدهاشلالات امهكر نمو ىمعلا لانابنالا كنف دبعلا
 | ىلعمي ىذلا ىلاعت هللا لاذ (ىنسملا) يي دعس تارت اهلك ونك « دهد زو ردوخز
 لمالك عشب وعيضي ى»ةبثا غلا ةبترل قألاموقلح قز ر لكل لعجبو از رهدنع نع

 وسم



 2.9 للف 77ج
 ينامساز مدنك تسداسرفك « نازاىتثك ادجمدنك نزال وتم

 يه مهلا بابسأ ل سيرأىأ ءاهلاب

 بلطي قداصسو ى اسمو ىتصسو ىتعترم لاح ناسا لاغق اةيش ضان نم باطن لو
 لاقاذملو متالةءولهقاىف .ذخ تالق ىلع لكوتلالاساذ_هوتب رافال كقنأو قز ىلا

 لا ةوعد ناس ىف اذه قار بازاارداط زبتوعدإل
 نمدح اولي تينلتلا تلاها اولاركر هوما لاقط دحاو «الارا طبلاو ديصل اربط

 لوقي ل فاعلا طبلا|ىنمملا] م رورسوتسنماو نصحارامبأ ه رودزاىاشدب وو
 ءادسعالا نم ظف هبيس رورسو نمأو نصحانلاملانات انعدعبا ىأ ادبعن نكز اا

 (ىنعملا) بآن صحزادب ورز نو ريمت فه م باتةنأط ىادما زابتوحودإل ىونم
 الئاق ناطر كلا نمرد> مث ليل ابر ناعوت أ كازابلابهارأ ىأزابلا سَ

 ىدانبهرارسأ ايهتا انس فهناك هسنط جر ايلهاملا نصح نا

 نامحرلا ديحوت نع دعبلاو ما اللا نو ةقيقط ارم ناكمايلوغب وةةيقح ارت
 هةركزود درديوك ارو ىو هنا نكاودعبتدالطشلا دو موالوعتتالك
 هركو بهذا عمم ارا خب (ور) «زابالا روف (د.بوك ارزاب) رص ىاب ثارادتسدلمرسزل
 اثه ندب دركن م سمأ ل عفدركو فلخ ىنعمب انهزا نال فلخ عجراءانعمب ركز )ديك أذل
 ا )غرفأ (رادتسدر انسوهنمو (امرسزا).لوحتىأمزاللا ف رمعتسا
 1 ركل ادرس كل دضعو عفو دعامونيعم
 ب از تسال ىزابلا «ىداتسانلا نما بلصحل ءيصسن ىمع ألا لث اسفل

 تيوعدزا ىربمو# ىونشم نيعماي انسوه نم ادي ل سماو كفاح عجراو بهذا بهذازابلل
 / ىأ كلنوكست ةرعدلا ءاربلنومد نم نحت (ىنملا) ارت دبا توتال : توعد
 ذاك اكنال ةسرسد ل اكتر ةالوأ لفن نمير شاالوضانع بهذاونإ_فنعيأ
 ثاديده مهاوخن نم ه ار ناتسدسنتو دنفارامنصح و. ىوشم لالهللانل موتدادي رت

 بلا نمىل-أراصحو ن> انلءاملاىأ ف اكد نقاشل نسما (ىنعلا) 1
 انبي بلال خانم بعنرامذخ ادركت يلا اصل ل

 نابتوعد



 فنا
 |رسكيناك اذااماون اتسوبف ضخم ناتسب نك اذااذهتب وسن الا بابسألا بلطنالىأ كا نوكي
 اطيشلابمل اخي كلاسلا اذكركتلانيع!ماناهدخ كيده با االىثسعلا هابل
 ناب هكنوحل ىونم ةبورادلاتاوهشلاو دئاذللاامنمىلربخر هاطلا دسيحوتلا “امد
 نوكتام منملا) هلعدلامك تسهركشل كل وج « مك تولد ايئدشأب
 /نوكستالىأ معلا هن صقتبالادوجن وم ركسعلا نوكيالو ماعطلا ا مص نبال حورلا
 هد .ويعجااذانركسملا عج دم وه لان الةنبلا هيئأيموسقلاق ز رلاةدوسومةاسيحلا

 (ىنلا) جيديرمريداب درحسس هنا سن « دير وارذعى سب مزلم ةجاوخ إف يوم لع
 اللعتلسعفو ةبرملل ءاهذ نع ىورقلل رنا اريثكسح أ هيأ مزاسملا ني زعل ىريشأا
 ىونئم ةدارملاديدشلادب رملاو قاعلادراملاوىرهوجلا لاقديرلا ناطيسشلا ورق عمارمثك

 |نآلا كلسما لاتوىنعملا يمظتنمددركس تاميآس رك « مهممرا داهراكم
 كلاسلا لاك بسانكلا !ذهو ةءظننم اهلعح ىلءردفأ الو مرن كوع 4تينأ نا ةمهمالاغشا

 .نمو غسبلبلا 2
 اذاىّتح لهعىلاعتشنانا رب ره ىنأو دعس كأن ع ىو ناو هتيصع هترخأ يل

 لئاس نمله بنات نم لهرفغتسم ىم له ىدلن لانها "اسمسلا ىلا لزنرمخالا ليالا ثلث ناك

 نب اف, ىوحرعفلار مغلي تح عاد نمله
 ناطلسلامأ (ءاشرما) ردنأالىأاوتنوكَم مر نأ نعم يملا تش نم 52
 فرطل اهم ىنعمرشع ةتساهل ايلا عتفن( رب) زمغلاوهو ندركن م ةس رعلا فاكسلا عتب (درك)
 |ردقأ الانأو ناطال!سمأ كرم ىلعر دق !النأ (ىنعلا) هجولارفسأ (جيزكور) بناجلاوأ
 | ىونثم ىس |ءملاب هللا ىلع موده |قيلي ال النا طلسلا فرط و بناج هجولا رفسأ باهذل ا ىلع

 لك فو (ىعلا) يصانسديوج ىمهنمزا دسري و صاخ ل ئهرساسمرهو ابره إل
 لوقب هناك اصالخ ىأ أسانم ىنم بلطي صان سيئر ىأ كئهرس "ىلا رسب ءاسمو حابس
 ناطاس نع ضرع أ فيكفاص ال ىن بلطي صان اسح ا ضيفو .ذح "ىلع لزنب

 مش( وق) م هكتاطاسدتكضاورارنأت م هدىوس عاد ىراداو رونإو ىوشم مم هناححا
 لا دلارسسكن( هدو فرط (ىوس) *«جأو قكىنمم (ماك ]سة (ىراد) قثال(طرإ ءانلا |

 ةلمهملا"ارلاوةيسسيراذلا اكلارسكم (هرك ) هبجاوح ىف (و ربارد)ى تح (ان)ةيرقلا ةلمهملا
 قوذلالسجال ةبرقلا بنام قكنأب لدنع يلي له (ىعما) سعتلا نعابيىنك ةدفعلا
 بضل :هابع كر ثناىأس يعساو يلع مفي ناطالاىتح اًمملاوا

 منك ترفدمركم نيزاردوخ دز ه مكن وح سعتخ نامردنازا
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 ب( فز) ر عفأ ى عب( منك ) فيك نعم( وجر تاطا لاى عج ارريمشنيشلاو بضغ
 ىورقا بضقلااذدس(ىمملا)الاىنعع (ركم) ىض(اردوخ) تيملا دش ىحلاوهة

 (ضرالا حا 13 يعل ع كا
 ه تفك زا هام دسوا طغنزإل ىوتم ىقعلا ف ابحلاببسايندلا ف ك المنوكي تح
 اذهنمىورمتلا ما 7 7 يزعل لاقر( ىنعلا] يي تغج.داتننح مكح!اهليخ

 هسيفبحلانمعوقيفبل ىلاهتهاري دقت رافت ىرضحلا ل يح نكلردعوةجثام طفلا
 تاهساىاضتاب و جب ةيحواعتارددوش وف ىوشملاتاذولو ىملاءاضقتيقبلاهذهو
 تناكولو (ىنلا) السأ(عيهةلبهلاك سام انعم ىبكرتافسو (عب هيح) 6 عودته
 ىونثمامطقوال أ يئالءامسأ!ءاضتوم ىف ىملالاءاضقلا عفاف ليحل, ةكسقمزلاعلا تارذ

 فيك (ىنلا) (تاجكدزا ارريرصرادك وح ه .تاعازاببزنإا رك ارح
 دي[دحر هو ىونتم ءاهسلا نما سفن ضرالا ىف ةفيكوءامعلا نم ضرالاهذهبروغ
 هسحولءاعسلا نم أي ئيث لك (ىندملا) ينيك هدرا هندرادرقمهت ب نمز ىو رنام“از
 اتوط ضرالا هبت بءافتخ الل اكسحم الو صالللاجالم الورارللار»ثلسجبالرضرالا

 ((را) مررت دوب سنن !شيس وأب #أ# ب دراي دبسروخرا شن 1 اق ىوتتماهركو
 | ضراالا ىأ اجماع (وارب) رطمي(دي يزيل (ديشروخ) طرشلا*ادارك !نم ةففخم
 ها اراامشن (در) ص رالا ىأ لرماكي(هداعبإ اهران (شدنا) ماَدن (شد)

 كلارانماذق ضرالا عشتار ضررإلا فكنا ترطمأ نا (ىنعما] هجولاوهةلمهملا
 تارابدتك نانوط ىمهرروو ىو مل-االا اوبال ا,سفنص ال ىنعردقت الراهجو
 برضو اناةوط ضرالا ىلع رطملا لعن او(ىنلا) يو ناري ودنك ىاراهرجت ةورب |
 ةيكدحره ميسا « راربوادا لست هد شرا و ىوشم صرالا ل ع ىه تلا نادليلأ
 ئاقم السلا هيلع بوبأ ملت ءامسلا ى !وملستر اس ضرالا (ىنملا) جيراس هاخ
 و سكم رس ىيمزناوزج ىاإط ىوشم هع صرع الىنافهب تنا همبلطتام لك ةرعسأ ىفأب
 اسأربصستالضرالا«ذد-_هوْرِج تنأ نما منا 4 كمر دنا در مكح ل نوح
 بعت اليا عت هللا مكح ىرئال ضرالا لاوحأب كللعدعب ىلاعت هئاريد الو

 «بارزا ىدبنشإ انهاخ نوجإل ىوثم مل-تل-وى ا عت هاري داقمىرحت ههقفا لي بابلا
 لات ةرةتمع ا(ونلا) قرع ضال( تس باتوا تس يل .

 (مك اف ةطنعبلا نس)زالش( بيدوزنكدا)ةكرلهأىأ(سانلاأإ) لا
 دماملا مده ىهو( ةقلع نمت( ةفطن نم) هن زةانفلخ (مبارت نم) مذا مكلسأ أ
 قلما ةقانيغ ىأ|(ةةلختريفو) قالا ةقاةرو هم( ةقلغ) خضولامردق ة+ ىهو (ةغضم مغ



 نأ نم بل نلالج ىتتاهتداعاىلءقلماءادشا ىفاهباولدتسن انتر دقاك (مكلتونل)
 كل ةنكسلا لعحاو عضاوتو ثا -أ نم اذها.كاهجولوحت الذ بارئلسالا ىف تن أو اءارثنوكسمي

 4# مشار شارثنموق اغدز همك ى مك لانردلاك بؤ ىوشم بازتلاك اروبس نكون ديد

 ةدحرلاابلا(ىضت) بابل اف (لاحردلا) تاي فرس فاكلارسكب (ك) را (نب
 ىماهف ةبسنالابلا(ىكاخ) رابغلا ةيسرافلا فاكلا متفب (درك ) تعرز(ممشاك )ارزبىأ

 ناسنألا اهيأرظنا لوقي ىلاعنهثلا نان( ىنسعملا) تعفر( مشا ارخا) ةلاثأ أو(شنضمو) باطلا

 تبنف حور م هيفتضفنر هلوشع ورلارزبىأ ارزي بارثلا ف تعرزفاب بارتلا نمقراخ ا
 |رابغلا الاةفاناو بارتال ب ونمرابغ تنأوهدالو ألك ذام تاسوأو ةبحل او ةقرعملاولعلا هيما

 مكان « ريك هشيق اعونركي»ةلج 9 ىوتثم كقول عاونأ ل ضفأ هع نكت تعفر

 "انا مشب(ون) ريغ ىعجلا اركي( ركيد)ةدجولاةزمملا (ةلج) مرعمآ تاس هجر
 ةعنصلا ةيسرافلاءابلار كعب (هشي) ةسارتلا ىأةب ردصلل ايلا (ىكام) باطملاةلدا

 باطلا انلاوسرفلاة دعا لعوسعم (تناهم) ل عج تح (منك انإرمأ لعفإ ريك )
 ةعئ دكا ةارتلاتنألعجاةدح او ةيمىأ ةلجريغإ حبه ايف( ىنلعلا) مك وقى ةفورصم

 | يتسح هللا هعفر عشاوت نمر هظم نوكسن هئلا رهأ هانم بازتلاكاونلا ىف نك ىندب ةداعو

 انزابآ ظ ىوتنم) رابتعالانيسي ظننا اريثأءارمالا لج ىلع كادجأ

 مترا" تسر وسلا( مرر رايك زآ5ئ1 6 رررد
 (رتزبه دي ىسعم (دوم) ةيفرظل ةادازالا عشت 1

 لما ىف ىذا كلاذو لما ىلاولعلا نم بهذ
 اراخبلةن مث باحسلا نملزفيالؤأوأ

 3 ازامدنك قب ىونشم اضيأرطتاو عفترب كالامو هشوخوانازا دعد هدش

 دقلا ىلا ةرزخشناك ام دعب ضرالاتحت ىلاولعلا نمراسو راس معلا (ىنعللا) "يد
 هناك اموابلاءىأ كلالاجو ةلبن راسن تدنو ضرالا عض ولعلا لا ذدعب و عارزلا ديف
 نم . رهوبأ ىورو هنلا هعفرالاهنب د أ عضاوتلم ٍلمىور عضاوتاابب بالا فرمألا اذه

 ةمفرالا دبعا ادي زبالوضاوتلاءادرما أن عىورو هلا هضفعنربكست نمو هللا هعفر عضاوت

 هرسدازادعب .ه نيمز رددمآهويمرهتبادإل ىوتم اضيأرظناوهقا كمفرباوعشاونقا
 اسأرتعفر الاذدعب ضرالا ف داسعلا متنا ةرملك ةبح (ىعلا) نق دزادروارأ] .

 اجمعنا ىوتشم ةعفرلا ببس مضاونتانأى نع لديامتو هيف تلق د ىذلا نيفدفا نم

 كج كلا نمعنلالسأ (ىنملا) مالايدجىا دضدشدمارز « لاضاننودكن
 دعب ينهريثأتر ملا ردهم مما نم تلف بارقلا ىلعاسعقو سمار زفو رطملا "م ىقزو بارثلا

 هاو د



 |ىونثم ىنامسملاةايحلا ب -يهىتلا ةفيظنلا حوزااهادغ تراصفإ :ضرالا تحت تنأ اهلوزنا

 نمو (ىسلا) م رادوج ىداوز تنكح و رثزيدشنودو رنوح عضاوبرا لف

ج تراسل فل اف تراسوءامسل ا نمينلا تدل ضاونلا
 ىأعابمنلا ىلا ىدألا ز

 رن فاضاو غامدالةواهنملسصحت وشن اضم الأ ىلع مسفتوامد ب :مضهلا دعت مسنلا

تو:ايح اب رم ىدآلاتالفوسوللةذسلاةناضالستنمىدآلا
 ىو ةعاص

 الاذف (ىنعلل) مداشتشك فرب شرعزارفرب ماج ناد ش ىداتاةسسإ

مج هللاثالةئيسلا ةعمطلا تلمح هيد رناسنالاتافسراس«(دغلاوهردامملا
 لك قر 

 ةلغمانددزاةهغغلار فرسلا عم ءانلك ًاذاانل لح أ ىذه ىف عجو ةئيستساخانلع همرحْئش

 تاعاطالابسحاك ةبماوركشسمالاو رك ذا عمةيافكل ا ردقءانك ًاتاواينالاىااليمو

لاق هرثال شرعلاولعىأزا ارفع هراث[تراصببسلا اذهبو
 ملكلا دعض هلا ىلاعثهللا 

 ىوسىس زازاب « ميدمالئازمدئزناهج زك و ىو هعفريج اصلا لهلاو بطلا

 د ذيز وهب هتعربع ىذلا ىولعلا ماعلا نمانينأ الأ لاملا اذ انال (ىملا) يمدشالا

أ انرسولها !فرطل ز سلا نهدي ىلا حابشالالاءلبقناك ىذا حاورالا ماع
 انبهذى

 انك تامطإت هب ن ءرد كرت ر داو امن ىرتثم حاورالاملاملتوملا دعنا ءهجرو

 يع

 .اناصب تورك ذ (ينلا)

 النكلرم دمع مسالا
 يذلا ناصف ىلامت هلو لاقو مكدبست سفح نم سيل هنال ىربكسلا نيدلا

 ةرخآلا ناورلاعتةوقتداالتاوي>ةرخآلاو ةرخآلاوهر نركسلا نملا,توكللاوئيش لك

 1 او دوعصلزن: لكلا
 ليلمتةادا [(نوح) هت تمار قروثقاتسود .« دز تايغر :كنها انة دوحل

 ءاشقلادسقامل (ىنلا) ةليحلا هو لنربن برعم ترين عج (تاجنربت) دسق (كنها)

 ثان « د2 تامهجاوخ مزح نارازهابإل ىوتنم ىورقلا بواغم ىرضألا لعج ليلا
 جداول مال بلغو مزح فرلأ م رقاعلا ىرششملا تام (ىللا) يي دشتان[ضرعمردرفس
 ىونثم تايلبلا ل اه>وتمتامآلا ضرع مراسرغسلا اذه نموردةلا نم ىنغيالافرذملا



 4م
 أولو هلل امت>ابارورغمىلاست هقانسع .لكوتسريغ هيزحو هءاسقشاو نابت ىلع ىرشح اداقعإ ناكو (ىنعلا) يدوررد شل سماديك جك « دووشب وختايثرشداقعا»
 لقلا ليلق ىورق ادق همز هدفي ل ىأ هفطخ ليس ف صن ن كسل ىأرلاو مل اي البج ناك
 |وهفاذكم ويلا لسعفا لومي ومبأ اراراظنم عبسأ 1ذالفاغلا نان هئابث كم .ةعبالنأ ب حاولا
 هللا قيفوني هتهصعو هتمع لعينأ عم رادهيلعف ةلغلا ن .صالنادارأ اذا4 اهللأ قار طانوهف ىهثلا ل عسغباملر وشن عصأأ اذا ةاعلاوبهب رريدسفتنيع :لفاشةنريب دب لوغشم
 !ارظتمتاع اط لوب :مدع فاض نأو ليلق هيلع .ههلمنأأم .ىفهركشنارعينأو
 وبزل دنك نوريباشة توحو ىوتثمس مخ لك ىف هب ؤذرك ذي ناو رب "تاكو لو ىلاعت
 ج راخ سعب رغلاءابلارسكي (تورن) هي ركود ,رك هج يدرك تالثاع « رس
 رضي ىلا ةيسسرافلا مسللا فب (خيعرا) عراضم لف (ددكس) ثلا
 ةنب رعلا فاكلا مشن( روكا )سرا مسا( رس) كافل اونوح [هطلاو عامه لاك ةي رود ةكرت
 ءاشقلارهظب ل (ىنلا] مسالا ةلمهملاءارلا نوكسعسوتبمتلا فاكلا خب( رك )ىمجالا
 اضذلا قاض ءاضنلا«اباذا ىرخ ىلد امر اريحلتقعلا جس نوكي رار دفا ثاذلا نم ىسولاالا
 قير (ىنعلا) نو زوم ادزاددزك نإ دوت كورباب ردزاهننفانايهامإ» ىوتنم
 ءاشقلا أ اذاام مذ ثعمداط. مار نبل ىتجع:( تملا زيدو رردزباسب © دوش ثيشردوبنو ىرانإ» ىو ازعل يعانوكب اطل ريظلا را جراخ ل عدلا

 ذيامسهت سا .اجزلا ىأ ةشيشلا

 رتدمد قري بيرلو هلا ءاشة ىلا هللاءاشق رم بره ىذا الاذرمغ (ىنعلا)
 انا بك اوكلا نم دحاوو سهلا نيد ناك ساواعا-ةبجا ىعسم رمغا ارسعشلا نيب لاذ ةدحاو ةجردق ناكر سقجا اذا الق ما تاكدلفلا نررش ل هول

 ءاضأ نماسالعن ادبأ كلي طعت ةليمسا نا لداو هتلا ءاضقل هللا ئخلنكناربغ (ىعاا) اهرئوزاتدهذ ةيح عيه « اظفودىزي ركرد ساري فو ىونم اعب زوم ارخآلا عيب رام هدحأ ناك ناو نالغلا سدس نإ ,رتسيب امهم دعبلانالاسإ دن عسب رخ كلائامهدح أ ناكو نجر ىنيبكركيي ردتواسناذاو بكوكلا كاذلاةارتحا ىعسإ
 تح ةليملا مهلعفو نيطسرفرا دم“ اعنس نمد ملا فل مساوهو تاور نلهأ دق تار فاذه مبدنك فاطتار اهغايناشي وردت حز و اتناشيا ندرك تايحوناورشل ها كمن ءاشقلاكوسوءانكلا لردو*البل ادهج نمهقاباوذؤمأ لاق مالسلا ءبلع هناةري ره فأن مىراضلا اور ىذلا ثيدحلا بجو م ىف علمت ليلا نذامقلاتدرأ ناوىلاعتهللا



 عبل
 ءاكح ال لا ذو دصلا ىف مهل مهتلخ ا دمو“ غنم مههركو ماب فاماولمثي

 ديرب (ةنجلاباصت ألبا ) طسمتا كمر دأب (مهازولبأ:) وهلا ةروشؤاشب
 الرغيو مارسلا تفوءارشملا ىدا ب نكو لاه لجرل ناكو .نيضسر شبه اهئ هنود تاك ناس
 يشم هل عمن تحت طس ىذللا طاسبلا نعدع وأمي ىلا هتنلأوأ لمملاءأطخ[ام مهل

 حابسصلات فو اهمرصبلا ارفلف مالا ائيلع و اضانربا ا ل ءذي تاك ام نلعف نا هون لا

 الو) حاب_سلا ف نيلخاداهعطقيل (نيعصماهنمرسيلاومسقأ ذا نيكسع|سلا نم
 (خل رود) تامل (فتاه) ةنخلا لع( يلم فاض للان نورغيالو(نونتت ب
 هيفي تي عمرا مرسىذلاناندلاك (ميرملاكت عصا: نوُمانمهو) هسنمأ دقبم

 سبيلا طرق نما. هاشمي راهاكوأ اهدادوساو اهتارتحاب لولاكوأ لوعغم ىنععلبعف يد
 ىل_ماودغانأن يهصماودانم) لامرلاكوأ هبحاسن ء مرمصن. ا همالكن الم رصلاب ايم

 (نوتتانقيم_هواوةلطنان) هديعملا# (نمراسمتكنا) اوجنرخاىأ مك

 || (ني رداتدرحىلعاودغو) ةرسشمنا (نيكم مكسعبلم مويل اهل ديالنأ) نوراستب

 ثيم مولع دك تق نيك املا ىلءاودكتتب نااومزع مهنا ىنملاورمغالدكسن ىلع نيرداقاو دفو
 ىلا رطل( نولاشا/ثلاتاهو أر الخ) نامرماودكتلا ىلعالا اه ثور دغبال

 نأ عاتب ادليلهرتج ان مرح (ثوءورحم) ىهاهنااوفرعواولقأث ام
 .يردارج سد ناو تناوزتن باضصاةسنإل ىونش» لوغيفريس ثي ةسقلاوتانآلا

 ةلبحلا بلطف تيب ئييىالنباورضتسابأمُكَتأرقاذلسهاب (ىنعلا) ييةدئام فوج
 م1 قدسلاعابتاو ليلا لرب ىرحالامللاو ركل ار رش تلعدنا لآ ار

 ىنعي ثارآلاءذهريغت ىف وعي ىربكلا نيدفا مهتنال نا سقتلا
 7  مهارهظتق«ادتقالاربغ نم مكغنأىوهقنو ىلع ةكلاشلا
 مالا ناو هللاركذ نع نيلفاغا وك ى عب نونثت_.ب الو ةفرعملا ةرمئعطغيلاوفل اوس

 نوفا مهو موتنج ىلع هللا نم ةرمغلاران تذاطغ قمل يدا ربغ مهمذنأ هلا ةئي
 نآردسلاقفأ نم علل عسا دعب مهشعب ىوقلا تدانف ظلال بالك اهتمأ تارك ذ

 نورا تي ىوقلاتةلطاان اهررخدتو اهرعطقتل مكلامعأ ثرحو مكفراعمذنج ىلءاودغا
 مكفراعم ةئج نا موعملوقب رطاخااذهنال ممئوشتالثا مولع ةنيكسلارملاوماوذأتالنا

 اولاق مولامعأ ثرحو مهفراعم ةئجاوأر املأ مججرح ىلع نو رداق مهنا دصت ىلعار
 ده شيق ةماس تناك ةلامعأ نا ني كلا !ءيلال سواذا ماماذهو ىب رطلا نا ا

 انهكسحرتلانمر زن ن علب قب رطلا تأطخأ هسفن ف لوغب سمالاب ن غن ناك هثرح عضو»
 ةئبكسلار طاخانيلع لخ ديالنا ىلءاتدستو»ان::سالا رك اللا نعانتلغغرءادنقالا



 مص
 دربك م دج شين مةزك ديدرك ىهي>إي ىونم انالوءوانديسلأتاذهلو نمور
 ةيسرافلا "الا نوكسو فكسلاعتفب (مدرتك) اولعف(هدركحب) يي دنح شي وردئزورزا
 (ئيزفرزا)اوعطقىأ اور هذأءابلامغب (دنرب) ناس فرح اكل اركي( دك ) رادقلا نع لاوس مك ىنجب(دنح]عسالاو صل اوهر نو:!اريدكم(شين) برغعلاوهوامج أر فت تلا
 ذاضاسح- الا نمريقف مك اوعطق ناب ةلبم ا اولعف ىذؤم برقع مكسص (ىهلا) قزرلانم
 هدركو ر ردكدر « ركمد ديلكس بذهمهردإل ىوم نيهصما خمرصيلاوعشأ
 دقونيسلا عتفب ركملاوةليخلا ىهشلاكسلا نال اركرا دن( دن ديلاكس) مب ركبو ور ع نيدلحا

 (ىو ررد)ةجولاره (ىور) ةكلاخلاودانملا|.يفةيسرافلا ف كلا, لاكساهل .ورسكست
 ًاولعفور م وركرمك سموك ةلاحاركماوكرا لا عبمج ف (ىدملا) لف( هدرك )ء+ولاف
 ادخ كدبابنات ه ناديتااهرسدنتفك ىميطخ» ىوتم اوغفتاىأ وفا هجو
 ..لئاءالؤهلاقو (ىنعلا) م تآدبيرد

 تهمدي يشأ يلع ارغذلا ب ريذعو مهرس لعب
 اءايلاو لمي ىنءيفانلارطعشلا ودب
 +لك ديلاك_اءدادنا لك ابل
 ِ : ار خلا وهو سيلا عم
 1[مي) الغش لعفت(دن كيم ىراك )ديلا (تحا دئاَز هوا ف فا الاوماهغتسالا ىنعم
 تافودولا تنطر مخل عمأ (ىندملا]راكستالا ير اطلاق مك هفمالاو بلقلا نء(لدن)
 لاقبلقلا ةءوكحم ءاضعالا عبج ليال باذلا نعام اني ديلا لعفت لهانرس ىلع عاطنال
 هرلا نيب لوعتمللانااواعاو لاغنالا ةروسف لاقر ديرولا لبح .هيل |برغأ نو ىل عت هللأ
 نم اوه هيالأ تنك إي ىرتنم دبعلا نم رفد (لاقبلقو
 ديدشلا فل اب رصلاب املا ىرهولا لاق يقلعما# .س لاوخ فنا « اخ
 هللاتسقيقأا ذهلو هلق ف سيلام ها اب ىطعي املج رونيلتلا لبأو فسوي وبألاق
 نكرشمانا كاذو هبيةطلام فيكسف امفاس( دإ رود ملا تاذيرلع)ىلا«ث(هنا باور جارأ مكلرت) سانلاايأ(اورسأو) ىلاههتلا لاش ةرو سف بآلاو ق ددملا باقم هر
 اوهو) نورسنام (قلخ نمملعيالأ) دعما مكعمسيلال مكلرقاورسأ ضعبأ مهذب أت
 ىونش,باطا ةفاثكهبسيحال نب ها مخ لاق ني! الج ىسبتنا هيف( ريبملا) هلع ىف (فيطالا
 ئرهوجلالاق (ىنعملا) ميادسغءاونم «٠ ادق دق نيعط نعل نفي فيك ول
 لعق لزألارطشلا ف اذغو ةنيعظ تزلف رق نكبتملاذاف جد دوهلا ىف تمادإمةأركا ةئيعظلاو
 وهو ةادغلا تقوى مد ةىذلا بهاذلا نع لفغي فيك ىأ ل يسالاو حاورلا دسم ضام
 مك

 جابسلا 0





 نك ىراسكسم الب ىونث لجو عهللا مكمحرياوقذساةةرثك الا لاما دي زمالة ةدصلاو هللا
 ىأّييرد_مللءابلا (ىراكمم) جىرر ىىلعأ بركوس رك ىوروىأ ارامون
 ةادا(ىا)اتاىأ (ارام) باطحلاةادا*اتلا مشن( وت)مأ لعق فاكلا مخ (نك) ةسناؤلا
 (ىورتحت) بناج (ىوس) طرشلاةادا( رك) ةيهلالافراعماب تاير (ىورإءادتلا
 نملنايرانداشرا مازن بنا. منك ايندلا نمارفانوالعلا بناجاهحوتمابق (ىعلا) بهذا
 نانالعالابرا بنابباهذلا ديسك نا هيلا كاد شرأالاعباتمانتيا دهتانك
 لاقاذواو هللابح ىلع تايئلاوددرغلا كرتيلب لاقلاو ليفلادرحتب سيل هللاىلا لو -ولا
 ددرتلا اذه (ىنعلا) يدور فورس نايكدراذكسشك « دوهىفاديؤسح درت نال ىونلم
 ناىرحالاونادتزلاو نسملاةبامعوهالمأ لص [هلأ لوقتو هللا ىلا كوا_اب لعفتىذلا
 وثم بنا بهذ ناكل عديالد رتلا نال هللا ىلع لكوتق تمزع اذاف ىلا عت هلوق نم سمت
 اذان( ىنملا] يدشرمار مخ .ايوك ىكب رهو دثكىوسنادبنآوو-نيدبنبا ل
 لا نم د أ لكنال ب اهذإ !ىءردغي الف فرطلا لانو فرطلا اذهل كلاسلا
 ةرخآلا فرط هبصسأ ىقعلا ةيعادر اسندلاريفزرط بصمت يندم ةيعاد ناني ىط قتلا
 ىاوت سفح ءارئبغعد در نبالل ىوزتك مالا عاود لرغي ىتح باهذلا ىلعر دةياليو است
 ةداعسإب ىلاعت قلاب رط ةردمدقرتل( اله (ىسملا)  تسفلطم شباب هكسصارن [نانخ
 ىأ ةحوتفمضتوتلا :دةعردترَتلا ع ن محو رج رىأ ةقلط» لحر ىذلا ديهسلا

 هدرتما,تنأودقرتالب مقتسملا ب رطاابهذيىذفاوه ديعسلاو (ىنملا)
 ىونثم قي رطلااذهر هرثأن آوأ ةةاطممل_برىذلا ديعلارثأ نبأ بلطاقيرطلالعتال

 ةيسراقلا فاكلا عشب (ماك) «فانباروهماكزأ ا ىسراتو فاعءو رو ربكناررهآ ماك 2١
 بقل ارثأ نم ىترطخالب ىف امم بهذ او اله( نسا سن وح( ىدا) مناي (ورو) كما (ريكي) ىظااوه (وهك) رثآلادارأو هبة ىذفارتببلاا ذه ةواسللا
 لمصت هرثأ نم ىت> هتفيلخرئأوأ لو هيلع هنا ىلهقالو برأ ثلسماىنغي تلال ىلا لست
 ىلع تبهذناخأ !رونأ كلف. لم بهذ باهل اذه نمر (ىعما) «ىوريكدزآربكردارب ىا « ىدريجرول جوارب شورنيزإو ىرشغيلع ةٌعارءةمذخأتو ةيهلالا تاسفنلا عبتم
 امل هديزو جولا نمالور علا نمفخغال (ىنلا) مي فنغال باطخوت ىدينش نوح وفك جومزاىفسرئابردز ىفإ» ىونثم قبة فاوتاءاطلاو تاضايرلارانفعىأرز؟
 هاد تفوخ هك نوح تأ ىرتثم فختالباطخ ىسهل الا بانملا نم تحملنا

 د ةسرفتان هج نايصعلا تكرتنأب فوملا هللادلاطعأ اىنعملا) يي بط تدار

 تمدو



 ميل كسل
 كلر ىلاعت هتان نيرادلا ديعس-تنأ فختالةلاىللا هذهنا رءانثاعاطلاىلعشمدو
 نالاغراقءءدال ىلاعت ارفولتانيط كل لسرأ ال ىأ ماعطلا اشي كلر سريبطلا
 تسار سكنا فوخإلا .نكان اسح الا دئاوم ىلعةيونهملا «ءطالا ل لسري مت همرك
 كاذا ف وحلا (ىنملا) يتسن فوطابضياش كار سكناهسغ « تسئفوخ اروك
 ىلا عتهللا ةعا ةرعك ىلع فرحانه سل ىذا ثلا ذإةمغلاو ىلامثهّللا نم4 فروخ الىذلا
 ندشناورإل دحاو فوجي نينمأ الو نيفوخ عسجأ المد اهثي دم ىفلاق هنال هاضرو
 باهذنا- أ .ياوخإ» ىونشم ةيرتلا فرط رشم اري زملاباهذنا اذه مددكوبهجاوخ
 نيزعلا أ ىرذملازيزعلا(ىنملا) يي تخاتباتشاهدىوس شمزم غرم هتخا [.نيهتودماراكرد
 (ينعلا) دنت اذلا مز ءواكرارتخر « دئتخاساررفستا دز رفول هال ىوتكم ةيزفلا ينال ع ساو زهتتتاوممزمريطوزفسلابابسأ ايدو باهذلا هدنغررفت ىأراكلل أ
 ةيرقلا فرطاو جونو مهمزع ةرغب ىلع مهعاساو مرو رخل باب سأةلاي هو لهأ ايفو
 اةشونانامداشإلل ىونشما

 رهشىوسواربزاه زاردتانسز هدةريخالمإو ىوتم امكس رغانلجالو قايتشاو قوش فول ناامد(ونلا) متنا ا
 انقيدصدنمن موزي وطلا«اتشلالجالابب بهذة يرغلا ةريخذ نحف (ينعلا) جيزاني
 انلحالدي نس ىأ اني رطىناتسلاو مركنارثؤيىيدصلا لاذ لب(ىنعملا) يدنك اج نامدوخ نلب نايمرد و دنك ام هار رانيا غ ابدكل إل ىوثماب عج رنة دملا فرط ىورغلا
 قانباعجااولعإو ىرتشم اولاق مهين ثاةدشنموال<هس>ور طسروللا لج الز عضو
 سمرفعلالافناوحرن كاولم ال (ىعملا] جبار -رغتالثو ردزا تةكيملة» و اونعرت
 اليككىربكلا نيدلا مجخلاةو از الفك ذب ىاعنربخ | ىأ نأ ىنعمب لعفلا ةبص انك نيلالملا قلات(ك[؟اجاوحرفتالو متانام ىلع يسال ىوف ىلءاوخرغتال مب واقلخادا
 وتم اولاقو ىشابلا ىلع نزيزحي مهالولبقث لا نم مهلم فوخ العقاءايلوأ نم نوكتل لاما ا بحامسفناا بقا رعتفولان بانرك د ويأيامىفع لبقتسملاب جرفتالو ىغاملا ىلع سات

 اونا لقعل الاف (ىنعملا) ينيحرقلا بالف ردا 6 نيمعأر ا
 نو رافاسمب باخ سصقلارخاوأ ىف ىهةيآلا يسظملا نآرغلا نمأ بتغمنيسحجاراؤوك"



 (نن
 يس سس ب بيب | بسسس

 بحال شانا) رطب حرف لاا ةرثكسهب(حرفنال) ل يثارمساىنب نمننو ءوأا(هموق4لاقذا)

 اهنفب ز وامن لا تاوهش حرفتال بلغلا تاس لاقذا ىربكسلا نيدلا !ةوشالذب(نيحرغلا

 لف شي تالك» مكانآامانرهاوحرفاإلل ىونثم لمعلا لاقو ايبنحر غلا بعالشلا نا
 نع مكيمليت لغشم .لك نان ماطع ام ةلروسلا ةوجنماوحرفا ىأ (ينعلاز يمك اهلأ

 م ىدءاماهركذو تسراعبوا « ىر يغزاوشمو ثىوزاداشإو ىوتثم لاقاذماو مكبر

 عير ىلاعتهتالىلاعتهريغ نم ارورسمنكتالوىلامثعئمار و رسم نك (ىنعلا)
 جاردتساتسواريغ هج رهؤو ىوتثمةشملا ةهجنم# انشلاروثكريغلاو قوذلا ةه نم

 كلجاردت-اوهىلاهت هريغئملك (ىنملا) يي تسنجانوتستكلمو تق دحرك و تسن
 الفادح تلعاذان لان دووف الالم نع لاهلأاملكدرو هنال كلاجاتراكذمو انت ناكو لو

 جار دتساووف هيلا ليتابناحوروأ انامسجناكنا هتاريغْئيبلك ولات ماظعلا غب كلا نافرتغت
 يتسن ىوسور نيردنا « تسافلمادمغ هونمراداتو ىوتثم ثكال لابن سنركمشلا

 اذه قرة ليسر هلا امل ىسلالامغلا نال ىلالامغلإ نمارورسسم نك (ىنملا] ب تسافر
 عضارتلا"ادردلاببأنعىورلاثبدعلل لوم اوك ذل بنام عافترالاوءامترألا قدرا
 تسينك ىف قونثم قب رطلا اذ كفربازم داون ةمضرالادبيعلادي يال

 الاردتسا ادا( كاز ددعلارم (كك] ذك ةركزكتادركر دب ليل و كوح ن روا
 سسملالامغلا (ىنلل) 0 ووعي [ةوكرد) ماهفتساةادا(ى)

 ةصص تددزا هللا بح ىف ك مغ دازاملك ىأ ن دعما ل ثاعحو وش اود
 بناب مب هذي ولافملالا رئوي ىتممالكلا اذه نكل ةحا

 ايل امنا لاّةلاةروسيف ىلاعّهلوق ىء نولف اغانده اءنولوغث ءم نت" 3

 بعتلا ىف عةلوبجسانةلاب ةسو محم (وهلو بعلب لطلا باص أور ظنلا بابرأ دثء(اينالا

 ىزاب ماتنوج ناكدوك 9و ىونشم هرسست ف نيا مخ ىهئتاءانعلاو ءالبلاو بمالاو
 يووتجبنلا مسالاغملالا يقسبام (ينلا) يدير ىذا هررك غاب هج ه ةيتشب
 اذان وعرسيفم_عمنو دي ديودى كياضبأ ارغل ابىعس ىذا شحولاراجودو روكرش

 هرس هللا انسة مييداشب اذ ولو نلفاغ ةرخآألا نم مسخوك ةلاحابن لا ىهالم نع مهترمخأ

 «تساهماش نرخ ىوسنإا نكرد»تساومادوس نيارركنارخى الو ىرتثن لودي و
 هيفنيك بئاجلا اذهىفو ةريثك خاف اين فاوهو بئاملا .اذهىف ليج اريسجاب (ىنملا)

 ينك نار اهربتإل ىونم سنالاو ّنحلان يطا ثهرامىأ مالا برابغ
 فن( ناك ممداوهو مت عج( اهرن) بشرت دسدسر كفاوجرب * تب

 بابشلاى عمانعمدب ردصلل ايلا (ىفاوجرب) ىفث(تاهنب) رئاط(ِناَرب) سوفا ةيبرعلا
 غر



 ٍبيقلا ماعنم لصن بيش مسمسقئام بابشلا ىلعالثم خمس والاو ةرئاه ماهسلا (ىنعلا)
 نافبيثلا مهمبيغلا فرط نمثل ل هينا ةتاعاطااب لغتشا ب ابشل !ىلعدقعي نمايخ
 زهتاره ىارلاو فده ناسنالاو م اهسث داوم او ىسق كالفالل لاق نوطالفأ
 عضو ىرحالا (ىنملا) يدا كدوبنلدىارصترد هكناز ه..دارندياب لدىارعصردباك ف
 مق نوكيألبلعلاءارععىفدالىوسلا كلرتاو دش نمل ىف ئبغلاىأ بلغلاءارعص ف ةوطلتا
 ىارصترد ةص-ذ ىفو ىهل الا دراولا باي ليم متغْديف ىنابحرلا برغتل لوسولا ثلئكمل ايندلا باي
 نال بلغلاءارصت ىفامدق عضتنا ىرحالا تداوم مابس نم ألمت درأ نإ ين#هلا نوكيف لك

 ناتطواوءدج « ناتسودىا لدتسدابآنعاط ىوتثم“ اضف نوكيالبارتلاءارص ف[:
 .ودوييع هبفر غارفلاو نمالا لحم ىأ تسدان[ن ما بلقلاءابحأ ب (ىنعلا) يناتلكرد
 دهاشنالبلفلا بحاص ةس رتل هت ملاذا ايلعتلار وظم هال تاتجاهلخاد

 ييراجنيعو راصقاهبف ه راسا روبلتلالاجتإو ىوتم لاقاذاوا
 مواعلاو فرأعملا اراصتأ بلغلا ىف ناناين لا ليليا ارئاسابرسو بلةلا ىلا ف طعناول«(ىعلا)

 ترس ذا تعج تب رسأو ىر ملا لاغغس ان ةير ساي فءانلاو موهخاو فئاطالإ,ةيراج انيءو
 ديك أدل ليلا الا نوكي ال ىرسلا ناكن اراليل هدبع: ىرسأ ىذلا ناصيس ىلا« لاقامناواليا
 اهريدت (مد) يدنكق ودجر و رم دئكق جا ردم هدو مهدولل يوتثم
 نيعضوملا ف ىةادا (ىف) عراضمل م 4 هيه ذالوممءارلاو ملا تشب( ورمز ارمد
 لقعلا لعحتو قمح أل جرلا لعجتشير فلا نانَمر ملا ىلاببهذت الو مزملا لرتتالريز عا (ىنعلا)
 ,موف ىوتشم ةناطلالوقوذالو رولي

 : يتجانس ءيلعمقلاىفس ”ىنلا لوقععسا (ىغلل) هياسور
 ,رفكلا نك |-اشيأ في رشلاثيدحلاو ىههللربق ىرقلا ف نطوتلا في رمشلا ثيدسملاو
 ىمامانوم اشو ىزو ردوباتسر ردكرهإل ىرثم لاقرسلا اذه نايبلوروبفلا نك اسك
 نوكيال هلع ادحاوار هت تحل لوامويتيرقلا نكن ملك (ىنعملا) يماقتدربنوا ل -ةع
 » دوبراابقحأىهاءانإ ىوتنم رورقلا لهأروغكللا لها نال فعش هيلع طي هئالامات

 ةيسراقلا مارك[ هج) نيكبوعجدوذ زو لع (دوإ) جدو رج اهيا هدرشيشحا
 .نموار جنح نما دم «نوكسوإ (غلا) دصعت ىعم (دورد) يثكأ نعم
 بسلا نان فايو طقتلب و دصح ْىىأةلغفلاو ةلا جلا نم كلذريسغو دي رقلا
 دشابىعام هكناوإل ىونشم ىساعملا ىلع ئرت_ةوبلقلا ةراسف قرستةقراسةعيبطلاو
 ارهثراصو قبىذلا كاذو.(ىنعملا) «ىعولهج شدشابىراكز ور « اتسورردلا
 ةنيمتامبتيملو هيلع لذ ىداق نان قبحأ قبب و ىعو لسوج هلاريثك انامز نوكيةيرقلا ىف



 مهل
 ديلغتردثسد ع هدشانلساو عش دشاندحهدإو ىوتثمىمضنالاىو ىقانآلاىف اذه ةءلهاج
 يبس ولست جاع للا دوكسحتام ةيرذلا (ىنعلا) جمدز اهتحوأ
 :نموع ديهافىررملالا هادا دعتسارف نمدا ةراللردصتب ىذلاىأ ةطاردياتلا ل
 ةالدبا ةتلادرغ .لسهجلا ب رثرلا فراعلاة بدسم كرش كرد
 .ثيرلو ةيذيدملامولعل أو ةيهلالا

 دم تابثال*ايلوالاو «ايننالا مالك دي و 1
 هتتسد مدح تارخ نوح«. ساوح نيا ىلك لسفعر هش شي ىرتثم تامعإلاو نيالا
 (ساوخ تبا لكلا ىلا بوسنلا شما (ىلك لغغ) ةنيدملا ماد( نوال جيسارغرد
 نيعلا طويرمم (ءتسدمشح) رابكاوهو رخ عج (نارخ) !(نوح) ساوحلا هذه
 يح اللا لصرف دانا ودرح اطلارادره باس خفت (ساغ) ينوب (رض)
 نما هب دية تب نمو ساوملا هذ هاه دنعو ة.دملاماّدسق لكلا ىلا بوسنللا لقسعلا (ىتعملا)

 ع ا! ىلا حابسل نم نوح اطل ىل_<رودتنينبعلا ةطوإ
 نعل فاغاين دفارومأب لغتشللا !ذكلمفنام مءتالو اهلزلنم.

 هتبدح كلر ثتالف ةماعلا ةيعولا ةسهج نم هني دللكق ماكل ابشرملا ىا لكلا لعلاف ةرخآلا
 دي رضلاة هب رط ىلع بطاغ ممنوحاطلارا اراك دوز نو هس مان لاهل نراغتالوإ
 | له ى ربك هناسنا تروس نك اهرنباإل ىرتشت قرت لك :نلطملا باطلناوأنيدلا ءاسحو أ
 لصام ىأ ةياكملا ةروص ل ماو ةرمم انهت زهير بكهناد منك ونءادردوتا

 مهماو ةبهلالا فراعملانمةصخلا الزنا ىأ ممعتلا حك ءاوردلا ةبح عدوا
 ووش ا ثنو ةصحلا ةصقلا نم لبغا ىنعيأب

 منا(ىنعلا) ّيتارباروسنباتسينهرادبرك  ناتسىربنيه تسينورردبرك ف
 مناىأبناجلاإذ_هلئجوي رطبناملا كاذا نكيؤ ناوربلاخو مما قب رط تدللنكمأ
 لاما ذولوةسقلار ها كش ةدعب ةصل ا فرطا يح ىرمئاارهوج .وونعلا "ريب رط نكما
 (ىنل 0 جدر ىلا ىوسرهالظتبتاع «٠ درب كرها هدحراربك شرها إل ىونشم
 ةغرتلا ىنعمديغبالىأج وماربطي وبسهذب رهاظلا ناك ولو :هقاارهاط كلما

 مت اوم لاجركن اج ازادع تاقروسدوخ ىةاره وال ىوتثم لوغيولدتسي
 ةريسو لامج ىفوحورةروصلا كلت دعب ةروصلاربغ تركي تم سفن ى دالك لقأ (ىنلا
 زال ىراثم رخ ؟لاشموب رشلا فاصرالا نم ص الملا دمي ةرغصلا بتم فرد



 نوكيىتمرم لكلؤأ (ىعلا) م« تسي وءىنعمدك تذهنازادعبوت سبك تروصزج هويمره
 ةريسلا 0 .ورلا نم دوسقللا نأ_كفرمتلاىنعم الة ذفةروصلا كةندعنةروصلاربغ
 ىوتشم ةوراملا اعلا نمو ةسحلا ةسقل اره ان مدا ارئااذك ةذللار غلا نمدوصقملا اذك
 3 نازارالر « ديرخو دنزاس هاكرخالؤاط
 ىأءاخلا اركي ديرشو اطاطسق

 در وصال ىوئثم توهتشيو نوب نم
 لمس: روسو حالمثل انعم لعاد ,الزالاندو طاطسق روسنا ملعا(ىنمملا) يكلفوح
 اهرارنباق رجل ىوتثم رعش نسب لا طسغاا ىرهوملا لاق ةروصال ريدم ىلا كلف
 تاكسنلا ءاودل ىأ اذهل ىلاءث هللا لجال(ىنعما) سرج دناي نيج دجاوخرخأتو سغنالي نك
 زب زعلاىأ هجاوم ارامح سرج ىتح ةسقلاةروصن اب ىف انلع رشاوا دسحاواسفن اهكرتا
 ىو هجاوخ كفرؤإ ةبرقلا ىلا به ذديح هدالوأب و هيف كرجامم ل رهيهرك ذراملا ريما

 ناك ةبرقلا فرطا هموقو ىرضل لزيز علا باهذ ناس ىفاذ»

 تفبمدالوأ (ناكجتر) زيزعلا(مجاوخ) يي دشتخا تسرب دنتخ
 (دنتخاس)ة دحولءابلا( اىزاهج) ,ةييلا ةفاكسلا متذوةيسي ءراذلا هلا ديدشتو ةسإ علان

 (ىنملا) اوبهذ(ددجخان) 0001 هلاك («د) ا 0 اا ارضع
 ةيرقلا بناجاويهذواوب رضو باواهلاكيعاوتكرو م ايسأ اوأيههلايعومدالوأو ىرشحلا
 ىعم («اداش) يد دناوخراوفخن كاووفاس 3 ةفبا .ارصص ىو 7-3 هيك

 بناحريسلا قاوعرسا (ىنعلا) ريكآىف ةءرسلاوهودار عج (ادئار) حرفلاوهوداداش
 اورذ سوهو سابع نبانءىورم افي رشلا ثب دحلانيئرات نلثاةرورسلاو بارا
 اهرفسزك ل ىونثم لوي عرشرذسلا دئاوفلو مووةلابورسهما سقما وراومتغتو ارت

 سرفلا ةدعاقىءرفس عم (اهرغ) جي دوشو رسخ قءام | هرغسيف « دوشورسخ كءأم
 ايختساسا قانا عشب لاني اذا ىفو معلا نيطال_-ميظع مما (ورسخ ك)
 دف (دوش) ريغال ماتلادارأ نكءار ةنطلسلا مانءانعمناكولوءاسخلا مند (ورسخو)
 اناطلسربسي وركب رمغلا لزانلا عطتو ةكرماو رودملا ىأر غسلا نم (ىنعملا] بنا عر اضم
 دوش قدس رفسزاإل ىوتثم اماننركيىتساكرح -ورردالورفنالءوالملك اردبىأ اهظع

 قداريسب ةكرحلاو رغسلانمو (ىنعملا) جدارمدصغمس

 ءاجالارل راس .نعزاتم مان لماكى أ ةلمسهملاءارلا عتغبدارني
 ءايلاإ اريدك وذي ايلا عشب دياي ةساان فيكفرصتب



 طف
 (ىنملا) يي دنتخومكىماررتخ از بشوي دنتخ .وسىباتكازاىورذورإلا ىرتشةباكملا ىلا
 ةداعوفاك اولعت قي رطاأ اليالاعباصم نمواوقرحر اهلا س عمن ممههوجوهدالوأو زي زعلا
 :تثمبنوج هرم دشمد حلا ثنزا تشزءار ناشي 'شيب هتشكبوخ» ىونثم رفاسم ا
 قي رطااراس اهرورسوتبرغلا طاشننموالبسانحراص مهدنععيبملا قب رطلا (ىنملا)

 | لاقا واو ىلا ببال ىسولالا لامحلا بلا طك دب رقلا سنا نيعرمسم عاود لةنلاك
 ةرارلا (ىدلا) دوش بشكل درازلكز اراخ م دو ثىشوخ ناباريشزل متل ىوتنم
 باقل بح اسنوكي لوشلادرولاةرثك لجالو ةنسح نوكسن بيبا ىأ تايلر نم

 قو ثعمزا ل ظئ إب ىوتثماغيطل هيلع ىنأب ولو كل اررمضدرولا قش 0
 ارقتريسيبوبحلا دي نمر !لظنملا (ىندملا) دوش ىنارحص هنا مهززا نا

 ىاب ىونثم اعساوءارهلاكى أ ءارصصربصب
 (نآئينزان)ىداتلاوادنفرح (ىا) راذعاكدسيمارب 1
 أريثك ى عببةلمهلانيلاو ةس رعلاءابلا شب( ان)بوبحلاوهو سرفلا ةدعاق ىله نينزانعسج
 اوراصريثك اب (ىنعملا) نحلا لوش باسمي نشكراخ) ءادنل اذاداءرخ كى فلالار
 | شوءام بوبر أ دخ ىأدر ولاكرا ع بينة 'يأ ىلع بسد اسحلا نمنح ا نيبحاس
 # شبوخ:ىور همرإد ديمارب» شيرتش هندك ل احاساكا إف وشم ردبلارمةلاكىأ
 هيوببحت لجأ نمله ا ةرثكنمرهظلا حور شي تش راصد ولام لا نءريثكاي (ىنحاا)
 أرنا بشك انوءابسدوخ لا جر كنهآءدزت وو قود هو رع رمدلا وهج و ىذفلا
 ةهجودا دلل لعج (ىنعملا) دوسا(هانيسإدا دما (ركتما (هدرك) وي هام ىور دسوسبأ
 هجاوخ لب ىونثم ليلا قردبلاك يتلا «تجوزوهلايع جو سوبم ىح ناخدلا نمدوسأ هلامجو
 ليلا تح ريمالاراس (ىنعلا) يوجب تسدرك شلدردىورسهكناز ه عصراج اكدرب بشان
 عب رالا هنأ من مةعيبطل اريسما مار عصر صاتعلا طوي ممايذأتمىأ عمرا ناكدفلا ىلع
 ىونثم يسيح ار لجالو هتبحم لح .مكحأ هيلقؤدسةلاسنام نالوا ةل ءاععالوغ شع
 أريلاو رجلا ف بهذي رجان(ىنعلا) دود ىىنيشناغر .؟ ت6 «دوريم كث خو ابرد ىرجانإل
 (مودى) تيبلا ف ةنكءالاةيوبحلا ةجوزلا ىأ ني نان فخم (ىيشهناخ) لاذ ةبحمل حال
 عدو قادوسمد مم ياركره و ىوتم ا بمس بي بنا دليلا فارط أ و ديوو دعي ووهسي ىعجب
 ةيئمأ هنركي ةبحو ليمد اداب ىأ هد مايه ناكن ملك (ىدملا) هي دوي امسم دز ديمارب
 ىونثم الش ثيلاداسحلا ياش وه ىذا ىدآلا "ىلا ةمالعبدو هلل انف ”ىمل ةمالعىفع
 ماوعلاهةفرح (.كورد) © بوخ ىورهمتمدخد بمأرب 5 بوح هدروكىورو ردنا 9
 (قأراصتلاثلاذ(ىعلا) ب ثلنار فدلاب(بوجع) أ ىنهج(هدروآ) راختلاو هور ركل ودراست

 هوجو



 ىلع (ىنعلا) مداجردىزوردعددركنوك ٠ و« داتحانك
 ىملاوهالا اال هشارهراداج نيوندعب نوكيالو لقب ايعاسوا دهتحم نك "ىلا ةشمأ

 تابثالىلا ةثداحلا ثاكملاا ةيثمأ ىلع ناشملا بص- ثال لسادحلا مونالوما .
 ىف نكسا ةيح اهارت تلك و لو اسسنف ىف ىهو ض حملا مدعلا اسما 14 ىمملا ىف اهن«كل غنالو اسهل

 تع ةثداحلا تاكملا ىلا كلية دامملا ةامءاسهتأيح لاح ىسهف ادابجريسلا
 تيراع و ىسنزا ارىسخ نيزكمىدئومإلل ىوتنم ههنا ناك هتلناكتن مهلا
 أرت_ةتالمبلا تغب (نيزكم) انؤمىعبارىبنوممردغت (ىشوم) ع

 نتلمهلا ءارلامضورلا دل خشب (مرم) لومغملاءاداارو ىندىعمةممعملا اهلا نإ

 : :كلرتخال(ىعلا) ةردصللءابلا (ىسثومتآ) ؛ىملا أ هيفىنمب
 ءاغبال م أرمسغ ةيراع *ىندلا فنوكسعي سامالا كلاذنالا

 ا ثكينا (ققسنا) ه تسانوارشناسنوم لح زعل « تس اخ ًاابوردلماب وت
 ادا ةسرعلا فاكسلا مشن د (تمام] اولا بالاوهو ب رعلا*ابلا عشب (اباب) ةدلاولا

 هوا تظل اجتن انوم) قاري (قحزجتي) طرشلاةادا (,ك) ما
 اول ارنا ورهتمابالاومالا مشل نأ (ىنلا)
 ال كءانوأل ل ارإ غنا تاعناءاةيومافو سنالا هيفا
 نو( ىهلا) يدضد قريفيدهاوخ يك ديشح الالومباداوترمثاإل ىوتشم اهل
 طرشلا باوجا هوذا هيلز لو كو كومدخ فيك رااوةسب راابثلسن]

 قىدنلاو بيلطاب تأ قبب (ىنلا) مدام ناس دزاوتثرغن « دنا
 ةلرن ىلع تدتعا ليك نيلوشل مايأ هيف تأرقىألا بن اوهو ناتسريب لا نم

 بناج « ناشراوبدريدوبىاعش ن9 ىوتنم هشالل أ لازووآثلا ىلع تنزةفلؤالا
 سهتاءاعشالا تكمل ىف دهاشيىذفاثل اذ ناك امو( ىعملا) نا ننكتفراوديشروخ

 كلاذو ابندلا سعت عاعش هيلع عقو ىذلا طئامل ارّونتك هبرونم م هدوجو طئاح ىلع:
 |موديالس عمل اروي ناإكف تعحر ىأس مشلا بن اجت تفراو)ةمالعلا ىأناشنلا

 دكاكزبح نارهربإل ىوشم كلاهلا نكمم ا ىف_ءموديالةبهلالا تافصلار زا ذك قيبالو
 مقوئينىأ ىلع عامشلا كلاذو (ىنملا) م عاصى انك ئاعمهداروت ٠ عاشتآدتقا
 ىرهو لا لاق هرهسر رركةتمرب_غاقد اما عاف شاعميلعوأت عاصم تنأاشبأ ب رونتو
 قشعإلل ىرشم ثلا الا ذوركش:عمنوكيالا ذهو ىبهنا سأبلا دنع باقل ةدش ةعاضتلاو



 , وتوشع) 4
 (ت)ناك ىنجةمرملاءابلامضادو):وجوللاكانإووحوم نائل
 (ىنعلا) ىلطءبهذو أب هذءالط (دودئار ز) ألا فصونم(قحفسوزإ

 ىلاعت هللا تافصرات [نم ىأ ملا ةفاطقر و بهذءالط فصو نم ناكدوجوم لك ىلع ةبحم
 هللا تانفص نم ةفص ءالسمل نمايوبحناكبوبحلٌئشلا نآف نكمملادوحوملا كا ذ نم تسدلو
 عبط « هام سمو ثفرلس أ ىرزنو>» ىوتشم لاقاذولولاكلاو نسا, 4ىلاعأ
 بهذ (تفو) هسال(لسا!) بهذلا(رز) لباعتةادا(نوح) جدنارب وا قالطدعاريس
 سامثلا أ هقالمل( واقالمل)اناعبش عسب طا اقأ (دماربسعبط)قي(دئاع)ساضنلا (سم)
 قبو هن ئئهيلعوب لوم اقلاب لصأل جرو طملابهألا نال (ىنعملا)سهذا (دئار)
 ىونثم هتمرفتامدعماكر ب أ ءةالآ ءاطع وان اعبش عبطلا ىفأ يشل اك[ ذدوحو ساحن

 ءالط نمو (ىنملا) م«بشوخ ىوكمك اربلقتلاهجزاه شكمان شنافسدوشارز زاووا
 أ راعتسلالاهلاو نسما بنام لمتالو اهراثآلة ثعنلا نم غرفاىأ كلجر بحس هنات اس
 | ىوك مل اقاسح بهذا بهذلابءالطلاب ةيسانل! نم بولهتلا ىأ بلال لةئالةف اهلا نموأ
 نمر يغسل عمامملا ىف ىو رو رو لم نال هني اواكرنا ىنعمب هغتالىأ اليلق هنىعمع

 ىونلم ضرالاوتاومسلا ىف نعلاهلطي الو امد رئالوعو ةرخ آلا لمه نب زتنمةرب رهىنأ
 لغزلا فق اطللا كلن (ىنمملا) يك تسنني 200 ,اعاهل ةردىثوخ نآ و

 ىورزرزوإ ىوتثم ةمسزلا مدع لم ةننزؤلا تتنكر اف لية اس أب تسيل ملل شوشملا
 سافل هو نم بهذلا(ىنملا) مدور ىنأكمهوتو ناك نآىو -هدور ىناكردبلق
 ٍساحخلاك ل اراونأب ىلطم دوحوم لك اذنك 4 ملوح ريىأ هندعم ىف بهذي ىفطلا
 فاسوألاوةيهلالا تايلمقلاهنفاشر ةقيهتحو هتف اطا لأ ةحالمو نمسح لك !ذنكو ىلاطما
 ةيلطلاديونعم او ةروصلا ةنزلا لوفيوك غرب [الرموانديسناف ادسه تلعاذان ةئابرلا
 بهذلا ندعو هوناكتلا الا ١ كاذبناجلعمجرا اضيأ تنأاهاس العمجرتاك
 خرفاوهيلالوسولابلطاو هلعجراتنأف بغرب لسالةقاشرلاو نسما كاذو بهذي

 دور ىروخر دكورروخنادبون ه دورة روخانراودزار ولو ىوتنم كتاغسراثن م
 .هذب(دورب) سهلا !ىحةمعملا»افنا مش (روخات) طئاخلا نمرونل !(داويدزارو)
 ءانعمةلمهلا لادهابةزمهلا تلدب أ ررخنآب هريد خت( روتخ نا دبإتنأ ىعجءاتلا مضا
 (روغرد) دايدفرسفاكلارصسعب (ك) بهذا نارا غن[ ور عننا( دوز
 وح سهلا ب ورغد تءاليلقالرلف بهذي طئاخلا نمرونلا نام (ينعلا)مقتالىف
 نان ةةيقملا سعت ىأ س عدلا كلت بهذات ذأ اذكىحمو روتل هب هذنمعشلا تو رغاذاغإ



 8 تسمو ةمئالل دع اهلك اعف أ نالءقتالف بهذي
 (نبن) مرا قود دوج هدام زا ناوذاتن بس تزإو تت وعم
 يلا كوكس ةيسيرافلا ايل اونيسلا تش (سسس) سبكراكلا ذه نمماثس نازءريدقت
 (بك) وعجم مأ لطف ,رعلا" ايلارسكم(ناتس) !ذدهدعن نم انعمراس ةيناثلا ةةمهملا
 ءانولا (نادوانر دافو) ىرئال(ىديدن) زيلعتة ادا (نوح) ءامسلا نم (تامتكزا) هانا
 ءامذخ اهلاو زشدهاشوةيراع ثادوحوملا هن رنالّسرعموهو ده دس ( ىنلا) بازيملا ف
 ازاج ب ابس لا ءامءارجا هؤافو .ازمسملا ىفافولا رت الثلنا (ل ةقيقلسأ هاهم نم مثلا

 جير عاق ادصب وسما

 الزم ألون آندطمدسانشف و لك ماددش ام هبندندعمإل ىونُم رض
 يقلل لالة راعتسالا قب رم ىلع ةيهولالا ةبت سم هيدارأ غلاب ذندعم ىعم (هند
 ءا اهب ا خلفك شن( 3 ارك )ف (ماد)نوكيال (دشابن) ةمعنود ذالك لسأ
 | عبو تاذللا لصأ ىأ اغلا بنذتدعم ةريسلا تاوبحا (ىنملا) اهلهاب بن دلا نو ايندلا

 ىأ را كارب لة ىهيىبلا تايبطلا عسنمو معنلا
 لصأ نءزيبكلا بئذلا 0 م موغيتم نكملو اينهلالهأل اركتنوكسمأل
 0 ,اينالالوغتوأ ةروصلا

 ديد اتش ىو 0 ىوتش اهنز رهما ىلعالا ضرالاف ةيادنمامو

 (هتسراومتةىأ اويهذا سب رمل ايلف مب ندب ىلع (تك) بعذأ(دز) 6 ديشادهرخن

 ادور فمعمج (تارورغم) اوعرسا(ةندس انش ةدفعلا ف( هركر م طب رقسزعلا*ابلا نب
 اهدا بعت ةدقع مهلجال طر رتيرقل اىفاكرإ مرقنانأ اوئط(ىنعلا) ةء يرش (هدب)

 اخ نيرورغملفاغاوعرسا نطلا اذسهل جالو ةريثك
 بولس الا اذهل -ءاوبا بهذو(ىنلا) يد. دز خرج بالودتاىوس « دش ناسقرو
 اىأانرجا وب رش ةوةيرقلا اوهو تلا ىأبالودلا الاذ بنام نيرو رسمنيسارنكحاش
 نوجلل ىونمم ديعلاماياقلافمالابالودرودياكيرغلاباورادواوكر 3
 ذكزأر غال (ىممل«ديردو هماجربس «دبناجو يربح
 هو ىابتثالا ةدش نمهسابل ىهو هئماجىأ ةما,سا قرن نس

 سولو وأ كويل دزدماى كره ىودنم لاكتو ةيوقع هريغلو ل اصولا هلرمسيبل قيما



 ذل
 !نم ىورفلا بناج نم أب نم لك (ىنملا) واكو رب شوخ دئدادى
 ارامو ناجارئاموتيسن «ةديدازامرابىور وتاك لف ىوتثم نيلئاقةفمطل ةسوبههحولنوطعي
 دبفو رصبلا ةلتمىأرسن انلوانحورج ور تنافاشب ويح جو تب ًارتنأ (ىدللا يديد
 بأ دوهاكهللمتلا ىو كام كرار ءاحطصلاوءاملعأ | ىعاربنأ ىسهلالا بلا قنررمل كلا -!ةراشأ
 نوئحلا يظر ةيامر يدوب ىلبل ىوك م قمدك ار لسن آن ونحت هاون لاقاذهلو قاشعلا
 شاهسوب و تخاؤبىئار كرك ن ونحو سبشل ىونشم ىلإ ةلع ىف يقملاباكلا الاف
 انلتدمادتمضوو هساينار ابك مظع هناننونحلاك (ىنسعملا) يتخادك ششي ودادح
 تدك ىرادر 9 ىوتثمب رقلا بناج نم أ ىذلا ماد. دالوأو ىرشملا عضاوتاك
 بلكلافارطأراسو (ىتمملا) يفاصدادىشركس بالجمه « فاوطردعشاخ
 اول كوم اسلام أ ايفاسهءاريثىأركسلا بالج ءاطعأ اضي واعضام فاوطلا ف
 داو (ينلا) © مادمىركى دج نبات سديش هج نيا .٠ ما نونجم ىا تفك وضفلا
 ىلع هيأت ىذلا ادهامنوثملا اذهام نوتحم نى ماختنأ ماي تونملل لاق لوضفلاوبأ
 نو( 4# درتسا ىئبلب اردوخ دعتم .٠ درومي دبل اد سزونإل ىونثم ماودللا

 ةسجئةمبج لك ًايامعادبلكلا مةنونجانأ (ىنعلا] ضفلاو كل اندرتسنم (درتماك) ةنشلا(بل) هنث (اردوخ) رد (دعتنإ/ أي (ةدوصم) مفلاره ب رملاءابلا مشب
 بيع «. درهث ىراىبسىاهيعإلا ىونثم سخي و ضعي ولعت ةادعتلو

 هلذاذهو باكا بويع ذعاريثك لوشن ةكاذ(ي] جدربن يف ونا
 ىذلا لاق هنأك ىأ مم بيغ لعب ىذلا نمذح ايالءاريو بيعلا لسعبا

 انونجم تفك لف ىونثم نونا ىارب تح بويغلا مالع بحرارسأ ىلع ف قب
 نم نعطلا نونلاعهمامل (ىنعملا) ينم مشج زا شركشب واردنا « نتوىشتن «ههون
 ىلخ |دفرطناىأ ل خاد لاعت يش ىنعملا نم كليف سيل ةئجو شن هيج تن أ لا لوضفلا ىنأ
 وك تابساب «» نبات يلو مدس ملط نيك ذا ىوتنم ىنيعب ىأ ىنيعنم ةرلتاو
 قوملاةردق دسديقم .| انه ترق سا ىذا باكا اذهو (ىنعملا) ينباتسيلبل
 ىلع لول ةلحمل سراح اذهو ىس راهو مسلطل ةفرررصم نيعضوملا ىف مكس ةداقال انلاو نيسلا
 ديزكاكوك ه تخائشوناجولدو نبش تمهل ىوتم ةلحلا مما هج وكنا
 أرنا ىنعمرمأ ل عف(نيببلكلا ىلا عيجار ريمضنيشلا ( شتمه) يي تخاس ءاكنكسمو
 تخانش)ح ورلا(ناج)ةلمسهلا لادفارسكب (لد)
 1 لباكلاىأ 1

2 



 هللالهأ دنع نوكمالرظنلا نا للعاو دئتسإ ناو اكسمراشخا لحم ”ىأ هناي هحوروءبلق
 ةادسقلاب منهب رنوعدين يذلا درطتالو) ماعنالا ة روسى ىلاعتهقا لاق ريل لب ةروصاا
 تأاوبلطو مهفاونعط نوكرشمانكو'ارقفلا مهونلالملا ىف لات (ههجوتوديرب ىبعلاو
 نيدلا مخ لا مهمال_ءاىفاعمط كل ذملسو هيلع ىل_سىتتلادارأو هوسااصل مهدرطي
 مهرئارس هين مالسع ا دارأ سر هيلع هللا فم ىلا عمز كلا ءارققلا لاس ناك انو ىربكسلا
 ىسدقلاثي دل ىف ىلاعتلاق هللا“ الج مهناو مه رك ذماود نعهربسخ ًاوةنآلادرطتالولاق

 شوا ىرتنم كتعباتمفىوبلطي مملانكانسلا منع مهدرطتالفىفك ذىمسيلجانا
 دوةهكلاءاغلا عقب (خرذ) يتسم فهل مهودردمهوادكلي وت نم فهك خرخ رف

 ىرافاررك نلاباكلا ىأو» (ىنعملا) هجوىندمخ ر اكرابمىنعمم ةلمهملاةدّدشلاءارلا

 ىف وبجوهفىتب وبحتة ل امزالم هنوك لجالف وكلا لهأ باك ةبترعههجو كرابمباك
 نهال, رشاضيأو رسضلاوعجولا فىلكي رشىادردم_ه موفرا[باكلاىأوهلب
 نم « واىوكردلادشابك ىسنآج ىوننم هىنباعري-اذهلوشنلا أ نازحأو
 ىطع أ ىتماناامل باستنا هلو ىليل لع ىف يقم با ره (يغعلا) يب راىومثلب مهد كنا 3

 نآبالطللىنبنياذكهو عب رآودو الان مرثك !ىد:ه لو. ةمووف اينالا دوس أب هتمةرعش

 ارشناكس مه ناريش كى الف ونكمل[ ةرؤملا ىفاؤلكو لو فوم با, ىزاللعيبحتاويوكيأ
 ةلمهلاءارلا نركسو ميلا تشب(. جمال هللاو شوماخ تسين حاكما تفك م مالح
 ىنعمب تفك نا ىلع لوغال ن اكما سدا مالع هيالكلدوساالا نماي | ىنعملا) ةراجلاماللا نعم
 قوشعلاب فيكسحف دوسآلاَن مل دع قر كلاب الك ناك اذا ىنعيمال_١اوتكسا تفك
 وك اإل ىرنشم كيلع مالسلاوةرو سلا عدوىنمالرظنااسوتغم كيريص» مب نآك ناف قيقا
 سن (ديردخح) ناتسلكردناتساكو تسننج . تائسودىاديرذكي ترودز

 بارشاوب رشثو ةروصلا نماو منا ابحأ ب (ىنسعلا) اوم ىنبعم رك دمعبج راض
 درولاوهر لكيم بكم ناكم مسا نا: اك نادرو تاب درو ناب وةنج مكماةمةنملا
 نع دعب مال ةحاراولخ اد ةنج ىعمبدرو ىف هرو ىأدرولا ىنعمب رأ ةرثكسلا ىلع لدتنانسو
 ىتكشنو>دوخ تروسإل . ىونثم هللا اج: دهاش «ىهر قالا ةفيغ ل سر هللاربغ

 ىنعم (ىدكش) لولعتةادأ (نرج) م ىتخرمآت سكش أر لك:
 املاذهاب (ىنعلا) تلعت (ىتخومآ ) تفرح ىعمتل هوملا سلا مشب

 توحن لدوجوتينفأ ال ىأ ةروصلا عيمجرسكسلاتا ب رئارع

 ايو روسرهنآزا دعبل ىوتنم ىلا قي رطف وللا تفرعو ملاءلارو سعي جنب
 لثموةيوسلكلر اكسس الاذدعب (ىعلا) م ىكري بخ باب رديجوصه م كلشي
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 .رواظمنركتو ريبخ باب لةتههجوهلل رك ى ع مامالا ديس
 ءوفتق تاداعلاو موسرلا عفورب مخبأ ماققالئثلك

 هديك « مل ةجاوخ آد تروس ةبغسإلل ىوتثم الءو”لح قحلاةردقرواظت
 هيفسىنمملالةروصلا بولغم ملسلاىرشملا لاذراس (ىنعملا] يمقسراتفكيدشى
 َ ردلاقراس نال عضال ةبجوملا ةحارلا ةظحالجالا نوكست الو ةءاطألا لهل انيسلا متفب
 ار قلا تال ن لا نم ىرجامم بلع يرجو فيعسضل ا يتسلا ىو رفلا مالكبابلا بهذئأ
 ارظن ىأ بلقلا لغشو سفنلابعناو راتخاءاينغالاو ب اسما ةةدنوبلقلا غارفاو رانا
 نملولا ريو رظنلا نعم لو ةللنا هراهملاي هقاغن ىلع دقع او ىورملا مالك ةروص ىلا ىرمضملا
 (ىنعلا) يناضماءادكوس ومعه « نامداش قلمت[مادىوشإل ىوتشم
 ةيححا ذامل به زري طحسسار ورسم ىورغلا نلتكأ قلقلا لاذ بنا +طىرم شح ا بهذا
 6 ٠ ارهئادناغرصتنادمركز ا ىواشم ميغلا ىلع قرف ناضقتمالا
 اهلوانتيل ب هذفداب هلا مكن م عقلا ف ةبحلا كتريطااىأرول هع (ىتمملا) مي اطعو دوج
 ىرنثم عوابلاو صرح ا ةياغ نموه رب ءاطملاو دواجإن مسيل ةبأسا عض قو

 عج (ناكفم) جناوتتار يد

 ىلعن ةعاطلا يرمثملامع أود دابعلا نع كل دعت أ قي رطاانالاساب مهرورسو مهحرف
 تخلل ىولكم ربكسالا داهجلا نع لطمنال تاتا لهأ قاوذألت فالي النآ كلاسلا
 تنأ(دمك)ريطتةادأ (ترح) يدي زكركيدءدءدنادويندو « ديدي داوج مدرك
 نكن (ود)تاذو سفن ةوخ) ترو ىأرظتل د رفا ةميلألا فارسكب (هد)
 ايتخالاردصللاندي زك م (ديزك ) رخآ اقب رط (ركيدور) ةب رقلاثلن (هدشتآ)
 ,ةلاثاب راظنلا ب رغلاترهظام نالاوح رشلا ترصتخا نكتلو (ىنسعملا)
 :ىهدبهدىهامب رفإل ىوتم رخآ امي رطراتخإ نكت لامسفن
 انديسسلاتةقيق دفا هده ل جالو اوبهذ سايدلاو في رعتلاد معلب اولعن ل امسح ةي رقثلا ب رطل مجالا يعرساوبهذتي رفذي رق دحاورهشبرف (ىندعملا) يدنتخا:ثنركنأ
 (ىنلا) يدرشلاسدسءاردزو رودره ه. دوركزرالتىهرردكر هل ىرتشم انالوم,



 ا
 «.لماكبلا د شرملاو ةئسئم ةثامدوكيديموبلكق ب رظ ليل دالببب

 رسناوهج» « ليلدو هبيعكى وسدزانكره» ىوتثم دعبل برشو بعصلا لهسب
 ليلذلا مدع عجيب دال فيعكللا فرط بهذ نملك (ىنملا) يليلذددرك ناكنشك
 لسِباونالاع وذدمال لذ ةعجب ىأ هذ: داع ىذفاوهو تشكر س ىنعج ناك تشكر ص لثم
 شير « اتسواى ةثيبدربك رهط ىونثم ليل لا نمثلا اّدبالا ذه ىلعضنب ريخخملا
 || شي ر) ةديحوللاايلاو ةعئسلا ةرهمتلاءابلارسكب (ةشب) هي اسوروروشبدش ىدنخ
 ضام لذ (دش]ة.افناءايلاو ةرضسم (ىدنخ

 اة دوهعملاةيروصلا لاومألا نم معلا اربسك هذال ذ لام ادعت (ىنعملا)
 ملسعملا ةطساونالا نوكسعب الب كلاوا ءلهأ د:ءةرولعملا دب ونعملا لاوعالا نمو ةرو علا

 روهظك اردانمأ ع مبا عمج الو )عم لهل ازش م ذطس اوالب نوكيدةولاوح الارثك.| ىف
 "اوجومد اكبأ الوم البدو رأ لهم الكل هَوطحأرالب هيلع اهب رضوي وئعموأ ةيروس ةنفد
 ىونئم لوبا ذهلو دش لعةطحوالتتلاىلا لساو وأ مالا ميلعىمعكب أ البو

 أ

 مخ, فءابلا|قافطسم) ينير دوبناب شمج ىوكي اذطسموب
 | ربكم كوم اهفتسسا مساةيب رعلا فاكلا من وكذوأ كوك هريدغت(كوك | ةدحولا ةهاكللا ا

 دو نزو ىل“ (دوب) سمج ننيشلا اذكو ينط سم يل عيجارريهشو ار نايبلل ةسرعلا فاكلا |
 لاقن5رقلا لام نامحرلا 4 نوك.ىتحامور وكيد مج "قط همنيأ (ينعلا) عراش لعن ا
 قطنلا (ناببلاهلع) سنجلاىأ (نانالاقلخنآرقلا) اش نم(لعنمحرلا) ىلاعتمفنا |
 مع ةيناحورلا شرع ىلع ىفو:سا اذا نوحرلا هرس سد ىريكلا نب. مهن لاقو نيلالج ىسإتنا |

 انمي دقلا يعن مق ذالا مه اولأ ىلع قيقا لهل شفنا ةببطلا حاورالا نرقلا |
 |رايغل 'ىنىكلسع نيردافيمهامو ش ةنلا خم يحاونأ ىلع فدو ثودمحلا ملاعرابغ دعاست |

 لسا ءولعلار ةيلفلاتادرغملا هيفعسجو عماجلا (ناالاقلخ) حاولالا ل سسفالو

 اايوصلا ل غي و حاولالا هجو نءرابغلا بلي ليدا دعتسا
 دلو ىلاج | نال (ناببلاهلع)ناسنالالخرك ةدعب است
 ىّهنا تايلغسلاوتابولغلا تاذجازتما نم 4 تاصح ةّوهل ناس الإالا ظح ةفرعملا ليسا فتى
 البن اجرلا نمنآرقلالعنو جارعملا سيل بهذواحورراس تح همسجاغص لوسرلانا نعي |



 (ةلبلا
 هطساو « ملسفلاب لع هجاريزتلهاؤو وشم ىتسألب ةرلاء سهلا لن

 للا لسع( ىدلا)مفر(تشارفا) رهاظلا ل هأ هبدارأو تدبللا(نث) «مكل دبر دتشارفا
 ولعل ابد رمي هلا ةطساوب مسه! ىأ ةطساو اهمقرر هاظلا لأ لجل ىف عت همرك لذي ف
 رو هيلع هللا ىلسو وق ديعلاو برل نيب ةطساو لوسرلا ذك ةطساو لةلاناإكنف ديعنلا هلعي و
 لميرلام لسع هللاهث هر وول ءامج لمع منان !جاولعيأ مكمل ادب سا هدوجوب ر وظن ىأ ىأ لاق
 (قلخ) قئالكلا (ىلخ ىذلا كب رمساب) انعتسمو أ امهم م( أرقا)4 .بطاخاذلو

 مقلب طاغاوأ (متلابلءىذلإ)لوالل ديك" أت(أرقا) ةقلع عج( 5
 قلاطإعو لا ةيترمل لس اولا عبر قول عر هاظلا لأ لعمنأ قنف مولعلا هيديعيل هئرق فو
 ىمي رحرد 9 ىواثم لاقاذءلو لعتلا نمو رحم هدالوأو ىرعضحلاك ابنا ىلع صب راو
 (ناسيرح) ء.يشنةادا( نوح هي رثمتسهآو مالت ناصب رحنوح .: ىامورحم سه
 هل هلا ئشلل باهذماو ندا ةيقوغلاا نا متغب (') سرفلاةدعاق ىلع صب رح عج
 ( صي رح لكى ءفوأب(ىنملا) ليضغتلا لعفا ادا(رت) ىفأتلا(هتسهآ )بهذنالمملا تشب(ورم)
 دئديد اههترمرناردلاط ىوتثم اينانرثك | كلي محال صرحا لشسو مور حتا ثدلا ىلع
 قب رطلا لاذ اوأرهدالوأو ىرضأ-ا(ىنعيلا اناا غرم باذعنوح ه بانو
 ءربسغو جاجد نم*اىلا ف بارثلا ىلا بوم ار 'تاذعوإلاك ةرارحوابارطسضا ىااهغر

َ 

 نيسلارسكب ( ريس) اتسواا: انجز رركشنو « سور ذاوءدزا :ثكرسإو ىو
 نمو (اتسو رزاو) ةيرغلا نمىأ لآذارسكت هزل راكع( هنشك )عسمشلا ةلامالا عم

 ور ةلاوهرذانساريف ( سوانا ذك ىنعب(نانح) ركلاردب موزي دركسشنو) ىورغلا
 اذكىورةلاوةيرغلا نمنين اعب_ثددالوأو ريض اراس(ىنعلا) يرض ازيزعلا ءدىذلا

 نديسيرإل ةباكملا» «أوجترهاطلا ةموس دل هتاكركسل عراز ذم
 لوسوتاس ىفاذه مارناشياينانسسو رشدروآهنخا لوسون اسي
 عمسأ موتا ينل عاضوالا نمىورشلا ب نأ ىذملا مسهتب وْروةبر قا همر ىرشملا

 (يهامدعي) « فاع فنار وتسناشيا ىف هفرط نآآ دن ديسر توج ىهام دعب ف ىونش»
 (يىعلا) باودلل فلعل او ىرهوا لاق فلع الب ( فاع ىبإ ما 20 مه(داشيا) ةعمقال(واو] فر كلاذل (فرط تا ) اوامو(مديسر) ليل ادا (دوجإ) روثد

 ظحالو ةمسقالب موك ةلاسفرطلا

 ىأريغسوريبك ْئد ىلا ةراشا تلا ربغسن !ينلل ةىتااو |. دعب لمغبا 7 8 :!(ىنسعملا) يىتللاوابنللا دعب دنكيم «
 ىنناْني ىورإل ىوتثم ةقراعملادسوأ ملا دعب وأ ةريبكلاو ةريغصلا« ديعاو دعب هرظنا



 | ىتحراولاب مهمههحو خا ول » زودنا دك شغابىوسات ه زو ربتاشي زدنك

 ىوتثم لوب وري ةوقاغنلا لهأ لاحاذهوملا د وهمركبناج مهن ىأٍ هز واول
 |هسجوادذك(ىنعم ا] م ثسرتراوا نان نان اليصزا ب تسيرشو قرر ,زهمهكو رنانخآ

 | لوغي وررفب هنمآ لو مسيلع هتمآش دوعن الثل ىلوأ نيم ا نءهرتسرششوركمىأ قر ز هعيمج
 (امدم) 6 سرح نوج دشأبهّثني شرسرب و سكس توج ناوودك دشاباهي ورإل ىوتثم

 ناطيشلاوهو وبدعم (ناوبد)بئاغرا مك ذمدرغم عراضم لعف (دشاب] هولا ءوبكو روج
 ابلارسكي (هتسشف) هسأرول» (شرسرب) بايالاةيسراتلا فاكلاو ملا عتذب (سكم)
 هوجو وكب (ىنلأ) سراح عمج(سرح)هبيسشتةادا نوح دق ةبرعلا

 » دشتقونردناشي وريني نوح ىونثمسرملا لما ,نوكس لاح همر ع دعمت بألا
 نيملايشلا بابذ ىأ مههوحولر ظن امل (ىنملا) ييدئخم شوخ ىديدوحو را
 ترطظناذاو ,أهجولا الاذارظلا دك ااما كلواشيل ٌكيلعو ثيفاوعقيهسأر ىلع

 رارغلا أ نرااركذ

 اهريسفتىف ىربكلا نيدملا من
 ةرخ آلا امن مكي مزالممف رن لاب ةرامالا فن نيملايسشلابعسأو
 هللا يدنولا:ر دق فرع نذ فركة زم يلح 1 لومي ىلاعت هل انا ىلامتهتلا مةسلاخلا

 ةداَسفتلارطاومللا ىلا دلخأو هرك 3 نعداح
 2 اع نجرلا نع ضرعأل هولا ضيمو ىهتا

 ,) ةحطاون الا (نيسقتانلاو) فيسلاي(رافكلا دهاج“ ىتلااأا)
 09 أين ىذفابلغلا ىريكلا نيدلا مخل اقتيلالج ىسهتاتقللاو

 كاما .باعلاتاك مياشلا ماةماذهراجت اسوس فنلاراغكع

 ما أ أعلاه ةغأبلاوةعيبطلافالخ لس عب رشا لج بتاووشنع محن سماق
 ثيبخ ىو رد انجردإل ىرشم .وفيالءألا وسبق سقم

 هللا لا صاع اذكق حىف ا 1

 زاخو ديسربب وجال ىونشم لهجيبأ

 رين نمار قالا ل ثم باب فوط اوعرسأ تيب او دجوو ىورفلا ىأ هنيبنماولأسا-ل (ين





 ((ةقلا
 (أ تولع (امتول) باطما: اداءانلامش(وت) افرح فاكلارسكم(ك) الاذانأ (غتكنم)
 تاك أ ىأىماملا ةاك باطخياهيفءابلاو ةمهلا«ادنا مشن (ىدر ورخ) ماعطلاوهو
 نيفعض» انعيتلئتلا٠انناولا لامض(رتود)ىامط نمىأ ةمهللءاملا تشب (نسناوشز )
 اهتك [ةممملأكتعطأ ىذه كاذان االئان هيلع مخأامىورقلل ىرضم ا نيبو ح يشر( ينعلا)
 |زواجرسلك هعاتمتآم ديرخ ثزوردالف لآ ل ىوتثم ةفعاضمأناعضا لي نيفعش ىناهإج نم
 نينئالاز واج سلك لا ذكلعاتم كل تب ريشا ىفالفلاموبلا كلاذ(ىنعملا) يعاشنتت الا

 ىونثمىفاحابت ةرغتساوارفاسمىف تنكو ىني دلبتينأ اوعاذو رهظرعاش
 ةيحلا ملارمكب(رهم) ميقلح دروخ تمهنوجوردر ادمرشو قلخ دنتس دين شامر هم سف
 مها مضي (وح) هجولا ةلمهملاءارئا مشن( ور) يي (درادمرمش) ملكستملا ةادا اهقشب (ام)

 ةمعتلا لك أي موفلحلاو قام اناا للا اهعم-اانتبحيرس (ىنملا) ليلعتةاذا ةيسرافلا
 ٠ تامرتيوكدج شتفكىمهواإلا ىوتشم ناتو ا تاريخا

 نمىورقلاعمسامل (ينبملا) ىف للا :اداعضاوم ثالثلا ىف ونلا عتب هنظفلو رغسعب الىذلا
 النا اهلل سأ الامنالاهلومتئثىالةةوُمومغت الك | ذك بات ةروك دم ا تاملكسلا ىرضملا
 فارابو ربا بشنيمضإ» ىوتم كما مو لكم فره الو لعما١ فرعا الو لفرسعأ
 نأ كح يظر طم لصح ليل سلخ (ينمملا] يكفكش درادرثشرابزا نامسكاو تفرك
 هزمغلح و ناوضسار ذا درلكت دي بر دوحاط يوت ايهتتكماهراطما نمءامسلا
 ةقاطىرشملا قينولو مظعلاىلاتاسوفنبكسلا كنزا ال( ىعملا] «ناوضاررخوكمجاوخ
 توج ىونثم بيبلابح اصىلعدابابلاىأ نملالثاةىورفلا باب ةفلح برش لاسالو
 امور أن( ىنلاإ) يميردي ناجى تبجرخ ؟تفك « ردىوسدعآح ام ادصب
 لوقتامو نركي ئثىأ ىمالارخ ب الاحو راب رض اديسلاهل لاق باب بناجل مارباو حانملا
 مما دنب ىدضتآ مدرك الت ٠ مئاذكب اهفج نآن معك ب ىونشم لعن تح
 || اجالع ىلعنطصا هنتئم يل ك تكرتر اهم غرفو اهتكرثو ةفبال قوما تعضو نأ لاقو
 أ ةمااءذم(ىنلا) «زوسرامركن ردزنيكمناجو زور عيبا ذب غرملا غي ىوتنم
 || قارغحالاى انو سو ةرارحاىأام ركل هذه ىل ةئيكسلا ىحور نيت س+خ ةنحمتأر ىلايللا

 || ب  ىونثم لاثق راع ىرجامدّدمي راصو "انجلو ةرغلاو دوربااورطملا نم "ىلع ىرجامجب
 نم'افج (ىنعلا) يي رازفدصبس نوح سه ىئاركرد و رابتو رابزاو شي وخزا انج
 | روجر. اهنل د كازو وتم فلأ ةئامئالث ثم لقتل ىف ف. لاو موهلاو ءابحالار ابرقالا
 ةانجوروج لع تينملاعشيل لال (ىنعلا) يشاقوو فلاب دوركوخ شناج نه شافجو



 انجو هروج تآرام أ هئافزو هفطل ىلتداتعا هحور ليأبلت هبيبح
 :تستداعفالخزكتا

 بشماإل ىواثم ءافجلاو لولا !ذ واى ئالونالثللااءاغملاب «ةفرأ ىأ ىدْتقرأنا اناس
 ىأةثوك انطعأر طملا يالا اذهىف (ىنملا) يه ثون تمايقرد ىلا انو ةشوكمداسع نارا
 هرخآىف ةزمسملاو ةبفوفلاانثماءاتلا مشبه كوت ةمايغلا مويا ادت تحاهلا ىرأن ةيداز

 : 2 كيت فك إو ىرتشم ةعفر وإاوثوازر و ةصحىأ ةدحرال
 وم ةيواز ى رغما ىو رمتلا لاق (ىنعملا) «نابساناروا كركاضآ
 اردإل ىرتم مركل(سراسر ول انلا كلاذ دوجومبنذ كانه مركل اروطانىأنايغابلاب
 باشتءثكىف (ىغلاز هالراس لركن آديآرك ديزل .٠ كركر زاك كو ريت 3

 تمدخ ناونرك لو ىونثم مظعلاريبكل ا بئذلا| لاذ نأ نهم رض ىت> بذل لجال سوقو
 ةمدسللا كلتشلعننا (ىعلا) ي«تسبككط ري ءراكب ىاج نرو ه تسند اجىنك
 أرخ ؟الحم باطاو لضفتالار اذعن انانإل.امث الوكإالنوكيلجملا اذ

 « دب مفكردربتو ناكنآ « هدوابون نكت مدخ د صيخك لوط ىونتم هبرغتساو ةنكساو
 با كنلارسوفلا كلا ذواناكم ىنطءا ت1 هئاَْلدعماَكو ردن ىرضاا لاق (ىنعلا)
 (ىنعملا) همك ش ريترسالركدراربزك « منك رئراح مسخن مإل ىونتم كى اههعض |
 شي رعةمام ىازوةلمسهم*ارب زر ظفل النا ديعلاو مركلا ةسارح لعفاووانأال ىتح
 ٍبآ «لدودىابشمامراذكمى>ر مل ىوتثءام م هيرضأ هسأر بألا عفرناو بنعلا
 المو لج قا لسج الب اقلا ىسافاب ىأ نيبلقل !بحاساب (ىنعملا) مي لكري زر دورسسري نارا
 ةشثوك قي ىوننم نيل قو الزانىمأر ىفعمءامورطم ار اظناةلاح اهل ع ىعدنالوبىقرمصتال
 بناجو ةيلاغ ةيوازلا تراصف(ىنعلا) « لاحم ىبو كنت ىاجاجنآت فر «لايعايواردش ىلاخ

 هني نك اسال لاجال قيل سم ىه ةيوازلا كلتل بهذهلايععب ىرششحلازي زعلاو مركلا
 دارملا يملا تفي (طصإ( راغ عكر دنا ليس 1 ةراوسه:ككركذما



 الاذإ ةقئالةلاهخاهذه (ىنعلا) يتاك انىار زادركىسكاب « نارا دشدكسنا
 سكآ !نمدارملا افا ءركواغطل ىنادالا لال لعذ :وأ م11 ىادالا بحاص هون رقراس ىلا
 قوالا ىنممكاكد حال مول لئاسالن يدنا مهو نا كسص [لباقا لف نئامالا نم ساننلا دحاو
 الن مما عمطردنا هنا ىازس نيف ىونشم ثيفنار مولا اةيناثلا ىنممو مركسلاو فطالا
 كرتينأنهل ا|زساحال ىذا !عمطلا فوه ىذا! نئالا له (ىنهللا) مارك الاخ تمدخدبوك
 معدي وكوميف :ئافالىذلائلا هدارأ ىتلاا .انعممام نانا هكر ل عشب ىا ماركس ةمدخ
 ىسيلناك اي الامل ىوشم اينازم| نة لانا لياذمو ,لعفي ىنعع ىهو دنك
 ارهاطلاودو لان عمج(ناك ان) بارث (ًلاغ) يناشرازاكو زو ماعزارترب « ناشراويدو
 سلا ردسملا نديسل نم باخ ذمدرغم عراضم لصف ماللاركم مير تلا
 ءابلارسكب(رغب) فاظنلا مميدارأو عجل اربهش(ناشإ طئاخلاةل وما لا دلارم سكب( راوبد)
 درولاةرثك (رازاكد) ركنا كازا يكمل (ند) لا
 م-همرك نا ديعوماوعلا نم بدجأو فطل أو نسح هممت مهطئاحو فاظنلا بارت( ىنعلا)
 دارأر ماوهلاكمهنيذلا عاوعلا فالخعابو رخآ اعفن ممنراتمو مسوتمدخ ىف نالمهدررةرثكو
 ف رفربكم ٠ ىو لد نشورد ما ناو ىو ءاهصلاءلعلاوءايلوالا فاظنلاب
 قرش عال اهب .نسح | كقتار وضوح لد .«نوكمت (ىدملا) يىورناهاشرسس
 كلام لول زال قراني عدا ب ررغتااو مهل مدخلا ىأ يطال سأرا
 لبطلا تو هر دجشالان اركأ باقل لل .نت[ىكلا) 4 : لبس ليب ىا تناب ىهاوختوت
 : قراعلا كلاسي
 نيندلاثاذو سفن (ىنملا) 0057 يتسيكيلاتسوز ه حو ربت يس نانزءردوخ
 لبس نوعطات عد: .ملاو فراعلاوولعلار ال رهتلا ناعذالاورغعلا باص أ ىأ

 يسال جرم الاىورتلا نركب نس 0
 ىذلا قدما نمو ىملالاض |ضأ

 ا ان 0 يلا
 لييلد وصلا ذهفأب رظنلا نععرلو لقتل ار انخ ارب ديريسغ نمروغلا ىف علوغ توسءانا
 كاندش ل دز ناشي نوجإل ىوششم هعبتت ل ضءليل دوأ قدام
 بهذىأ تفر وتعب (مشو) ةردصلل امش ادا (كو) م« فارتعا
 ىلابلقلانمةما دسنلا تبهذامل (ىنعملا) دس ىنعب ةيملاءابلا عشب سيتم (سس)



 | ضرالا ىلاهدال بف ارتعالا ةدئان مل ءالا زهدع هناسل !ىلعءبلق ف ىذلا جرش ىأ فاغشلا
 انايوجارلرك م وا ثسدرداربتو ناك وع وتتم انقةصقلا ىلا عيجز ثهاوهمعابتتاو |

 ليلا عسيج بئاقلا )ا ط ىرمشم اد, ىف باشنلاو سوما كلاذ(ىنعملا) بوسب وسب شهمه
 الركزو نايوجالرك و ررشذوح طل مدوخ ىورب رك 9و ىونش» انرطافرطوانمسانغح
 هنكتسلر هل بل اطوطو ةرارعشلاك ىرم غلا ىلعطامبُن ةلاثاذ (ىنعلا) هرخد وا
 ىوتتم ةرلجتالا سفنلاوأ ىورلاوأ ثوغربلاو ضرعبلا بْن فايذاراو ب هريسخال هن ل فاغ

 ءابلا غن (ثي) م.دنوزناش دلي ودارغا « ءدشكركد 9
 نوكمبسو ة- رهلا فاكلا متفب (كليك] ضوعبلاو بايذلا ةحر ,

 مهعساتةبرمللا ىف ىف بئذ لشر اص وغرب لكو بابذ لك (ىنعلا) ثوغربلا
 بذل ةلج نم هفوك هعفد نءزمع ىرضملا نال ضرعبلا لاذ درو باهذال3مرفه دنع نكيل(ىعلا) دوطالرك هلم بيزا «دربن مهددا رمشندتا تسرفوو ىوتن اعسل
 تح (ىدلا) يدثكر هحارخ شي ريفاتسور ٠ دازويسا دا ةلركديابنانإل ىونشم درتعاا

 هبوسو ورمل صعق برشلاب هعفادي رج ايالىأ الجر
 ىفانزا ناش ناج ه بش 2 يس عل

 روك ذملا بول -الاىلعوأ باذعلاو ب وعلا نم مرك داء ولاا ذه ىفع (ىنملا) هي بلبدنا]
 لاق هلاك ةياكلا دارأىأنانسالا لاقىنعم ناك“ م يلا حم

 ىونم عفته ناكمؤلع نم ةؤوقبنؤوس بئذ لك وأ هناثسأب
 نيشلاميدقتب(تسش) «تسيداتفاندكتاوبح نآردز

 ولا نم ممل ا ىرل# ؟رسأ نم ناهي ةرشعا و! ةلمسل انيسلا ىلع ة>وتملا ةمجتملا
 ةداش نمو( ىنعما) ريك زبك رغلاب4لاغي مهدلا عمامج رثولا نوبي ومالا ىف هنوعشإ
 تسدتنركودإ درك اه ينانسوره تسحداب تاوء» .زنداتقارشاإلل قوثنم لغسلا ىف عقر تح ناورللا لاذ ىلع برضو هما جاب عوضولاب مهلا تت 'اراشم رح



 هس ريش ىذلا ةؤتغلا دعا (ىنعملا) «تنرهكن وح الكنب ىفتشك « تسنمءركرخ

 بئذو هلال ىزمضملا 4لاتننحخجاب ىيرعل ف هنعربعملاوهونانالا فو ىأ ىرامح ةرك مهسلاب
 هلحلا ميظملا انههيدارب وناطي_كاره نمرهآ عم اقلا ناهرعلا ىف لاةنمرهآ بس ىوغأ

 ا(ىتعلا) «تسيرختوا يك كزاوالكش « تسره ال كرك لاكشاواردنا» ىونشم
 هتيدثذن ء ريم هاكش بئذلا بونموا هتينئ ذر هاط لكس مهملاب بورشلا الاذفو

 يسأل (ىعملا) هي ىرز اكن انممه مسا شنه ىو جريذزا تسجدكى داب تفك ال ىونثح
 فو هجرف نم جرخ ىذه مي رلاتالبئذمسدل مهسلاب بورضا !ناورمل !ايذكم4لاق اذههتم
 هنالىو رملائاللاوه مالكلا | ذهررجللا ىأ ىلا نم ءالاك هقرفأو هفرعأ هردنم ةضست
 زكره طستدايماك « .ضاب رردارماهركرخ ٌةتشك ظ ىوثم ىرضحا.4لاقو هتغم
 ءايماية زي ايفرصتالوتلا ىه ةضورلاو ضاررلا ف ىرابح :ركتلتق (ىنعلا) مب صابقنازا

 نكست زركنثغك لف ىوم هياع'اعداذ»و ضايق ا نم طسا نكيالف
 ادئاز ا سسفت ل عفا ىورقلا ىرشملا لاق (ىنعملا) يي تبشر طز .
 لديموديام طاقبما ,ىونثم ل كشم اهزعيمتورطانلا نع ةبوسحتايشالا تاذليللا فذال

 دحأ لك الديماريثكى ري واطلغك بليل (ىنعملا) م ىمكرهدرا دن بش بثأ. 1
 تاراب مهو ربا مهو بش مهوب ىونكمؤ آر ىلا صحت ازبعالو ابئاسارظأةلالزبللا ىف

 ارفتنا!ةيبهلا ىلزلا عت. (فرز) ايطس([الآرا]] م فركشدر طلغىيران سنافر
 فاكر ةقوفلا ل يشلا سكسك مؤ لير لظعتسي ىلا هلا وهرامج
 هله مظءرطمءاضباو با داش ألعب كورا (ىنعلا) كموريىذلابيولاةيمقلا
 ىذلابيهملا طلغلا قأترطملا ةلظو باه لاةظورللا هل نم ةئالثلاتا_طظلاو تافعلا

 ىوتثم رون مهلا فار وي 4هللالعح لنمو ضعب قوفاجش#»
 ىورقلالاق (ىعلا) ميت نمهرقرخ داي مسانشممو تس

 ةئيضملا سهدلاكربغال ى هاا ىلع 2
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 لسهأ هنظي تح ةيناطيشلا نافيكملاةطساوبلفعنال ا. اكروظيحالصلا ةروصن رتل خيشنل الام اذهوررعشالبت يقي ت>كويذالاو ةشينحلا سمدحاولك تلك اواموف تغلابو
 ّيثىالراجلاعيرتوس ل هنث الط ثالث ىف(ىدلا) ب رس هرعخىأ اموت ىفادي نوح . رخدا ىسانش كب راتسردإ» ىوتنم تاطبشاب هل اقر لامودج و بح اس ىمعلا ايثدقا
 | راطماثالط ىو اهنراوعباص-تا4ط واسدلا ليل تال ى غام لا لتخماب ىتلعتالا
 | (ىنملا) مارهلاسدد هرمهدنادنترج ه ارفاسوكبشيتدادكنا» ىوتشماداوح
 ملعت ىأمار اوعأةريشم قيفر معبال_ فيكى رمل لجو ر املا ةرك لبللا فصن ليىذلا لاذ
 اردكشب وخ ل ىوتشم ال ,كتم امعب ملت اعننو ك داعم نع لهاضتو كل سفن ىظتةم
 بح اهلاوانرامل فن لعجت(ىنملا) زمن ورم مُجرد الاخ و. ىتةاووقراع
 او: ءورملارصن فردغلاوركسلا بارثكأ .ارتلا ب رشتو ىلاعت هللا

 .ذيةلالاءذهبحاسلو ةيرطلاوةعبرشلابادآ, ايف دج
 ةبحلار وملاو ءافملاو ةليحلا بارت ىلع هتوتقر ظن طحو 'افولا ةبت لمى دعق ماي
 :تيينهتلازج ىاقكملدرد ه تسين ءاكا تشي خا سماك وف ىونشم لوقت ىوسلا نع
 ناوخالاوىل اه بحب هولوت ىلاءت هتلاريغا ددج[ عينا ى لقب يشن نمرمخش ىل سيلا (ىنعلا)
 ءاكذلا لهأ لاس مهراضمى ل بددأتلاو !ٍا مر كتر هئلأن رم ةةيغملا ف موعف انموناللكاو
 كلاذ(مجتا) مت سينداثريقرب غزا لدنإا و تيدا غازإ مدروخ ى دمنا لو ىوشم
 (ىنعملا) تاك (مدروخ) كموي ,لبت ىذلاوااوهوَنسأ اَىقُمدلَمملالادفارسكي(ىد) ىذلا
 نم بلغت | اذلهو كاع هللا بح بارشر تاركس ىنال هثمربخ ىل سيل سما تاكا ىذلا كاذو
 متديوخ ىلنيثح ونحو لذاعإط ىوذثم رو رس سيل هللا فرب -ةتلاريسغ
 قالا نونحيو لفاعانا سنتالو ركذنةيعرشلا قوقل, بلاطينماب (ىغلا) يرادروذعم
 |ةمي رطاا بادآو ةعب رمثلا مزاولنالفرذعاىسن: البان كن مؤىلاعتا

 :عيدروخ ىرادرم دعس و ىوتثم هقلاىفانثلا ل_هأنمانأو
 ثان عمو قالطار وكتب وتسموإلا ىونث /نب روادعلا فرط بصب ع رشلا بنعلا ُ ملا اي لاكن مو (ىنعلا) مي ديشكناروانفم
 تاركسلاليتاركسالع سالو قالملال (ىنعلا) م تسيقتةمو قاموا تل ةطوسجم و
 اكلادستهو ة-.عرشاا دوبقلاو فيلاكستل نم قتعو فاعمل ذطلا لمس اشلاو.
 ادن ءج رخو ىوادنتل نويفالاو شيشحلاو ذيدنلا لك اوارمملا برش ع هركأ
 ةياقثلا بح [هلاق هلارجز هعونوي معنى أراك علارثك أ هباعو هنانعالو المل عتبال
 اًذاعقبالا دكوب ,نالطا عب الدنأ ما قلطن هلمع لازف عدصف ذيدنلا برمثولو ةيفنملا الص نم



 ند
 قلطفركسفرمملا بريشىلءلجرهركاولو ىرخأ ةلئثم ىف لاقولنبل !برعم جنلاب كقع لاز
 قلطنر محلا برش ىلءل جر هركسصًأولو ىرخأ لكم ىو قالطل ا عقبال هنا ميعتل هنأ ما
 عقيالهتأ ما قلطف لة بهذذ شانمشملاو عبلا !لكأوأ ةبودالا نماثبسُ برحشوأ هنأ يا
 ا وهو ثيللاوأ هيققاا لاق هبلعىمغلاو نوثحلاو ىسلا ةلزنسج وهوةرو هل اءذه ىف قالطاا
 0 بلا هيشلاسيقتو اناا ءلوق قفاوي
 ذلا ةار نم أب ىذلاركسلا(ىنعملا) يدركس نازغمورسسردى مخ دص ٠ درقأ
 كلب لمعت ل بللاو سأرلا ىف بارشدئاوهوةلمسهللا اما مشب بحلا هب زعم مهام ثايدللا
 نيروزما نمدودرمنيق داصلا فر هاما ذهودرفل ا دحاولا قشم ةحئار نمركسلا ىعوةبثرلأ
 ةيعرشلا فيلاكستلا سايفلا اذمبنوطمسي وهشاىفوهلن متبع نا نومزي نولاش موق مجنال
 اروتسدهبدشو تشك طقاسبساو او ردشاب نوح فيلكتورب سلط ىونشم نولوي و
 الوديالب راصو اطقاس سرغلاراسافئال_غيلكتلا نوكي فيكى سهل الاب ملا ناركس لف
 دهن دكر 3 ىونشم بوكر لاولاقتالا ل يمحتويب رطلا ىلع ءريسلا فيلكمت هنع طقسو لجو
 ليحل اد أ عضيالابتافا ىف (ىنعلا) جارد مو ىمرايدهدنكسرد هب ارركرت ناهج رد
 ناطيشلاو م ىبالىبرافلا سرد ىلس مو يعلم ىلعر ذغتالا بنا مهلعلراجلا ةرك ىلع
 ليمتالبرعلاو برعلا نمالجر ة سكوب [نوكلالا ناك و 4 جابت !الو لعتلا لبي نال نيعللا
 هتاسا.ةب لوغ ثم هال دبا دسهلا سرآ ِدلَرْؤوركا اذكهومغللا ظاملا الريش ماكتلا
 | قحتفك و ج رع دمآ نودياطريكسوبابإ وجة عن ثالي ون لم ظفاوع ةدسافلا
 قطا هنالج رعالا ناوبخلا نع لهما نوهفريج رمل ىأا(ىنعملا) جرح ىمعالا ىلع سيلا
 لاق هنال فيلكتتلا هنء مفر هركسآلاحركسو ىسهلالا نش هلأ بار يث ب رش نما ذك هل ىلع هل
 ةروس ىو روتلا ةرو ىف ىلا هن هللا لاق ج رح يمال |ىلء سيل العو لج ألا
 | لري يلالخلا ىف لات (جرح ضي رلاىلغ الو جرخج ردعألا ىلعالوج رحى عالا
 هللا عي الوم جالو هللا رصببالن مروتلا ةر وس ىف هرسهللا سدى ربكلا نيالا مخ لاقو
 لهأ ىلع هضنر و زملا ساقو ىسهت هما ىف هللا ىلاهّللاب نيرئاسلا نع فلختلا ىف جرح مهلع سلا
 |ليلز امفاعمس وب ريص قحزو مدش مع ادوخ ىوسؤ ىونئمرا ذنعالا مام نملاقو هللا
 |ليلغلا نمىاعمات ااذلهىلعف اريسن قم نمو ىم تربص ىناجن مو (ىتسعلا) ريتك او
 امىدوخا ,قزىشي ورد فالؤب ىوشم لوو باذكلا ىعدلا بلا عرش ذواوريتكملاو
 | برضتوللا ىفهانغلاو ةشوردهلا ىعدتبا الك ايو ىعدماي(ىنعملا) ييىدزيا نايتس ىوهىاه
 قاج قرودبو ىل اعن بح ف ىراكسل ا ىلاعت هلل الهأ ىلا نيب وسنملا ىوهو ىاهىفو اهيف كدب
 ناعما زاد نمارنيمزك ف ىوتثم لوغتو ىهلالا قشعلا نمش :سحال نوك هلاك لا



 ةريخلار وظتوءامسلا نضال مال لونا ودا تام ترند تناعناو
 اهتينو الالرمقوفح مهفتإل كعمل نمو كل لءالو اناهتسا ةرهلالا ةرمغلا غمايق

 ةركعر(ىعلا) همر .؟تابثاارتىنئىتسه « دركتاوسر
 تاب 0

 ا« ىاشستاهادارارعشمل ىوتم هصخشبا ذك امن
 ةطسن ىو ىدلراب ةدوج وم تاناهتمافولأ ةثام (ىنعلا) مرا

 | ترس لوقي نم لكل بالا حوراب ىاردبب .ناجىاىرض لل مرغتاعف ىورغلا لوقت ةبسانم فأي
 ناك ٠ نامتمازا ازارواهماعدنادنرك لب قرا ثءالعو لج ىرأبلا باب لوبقم ى[كلهرمس.

 صارخ نامتهالا نم عدلا ىأ هنولعب ال ماوملا تيدا (ىنعلا)
 ىلعاناهربوةءالع يأن[ ثن هنم نوبلطي سمت: دهاتمو و دص !اباوصضنإ يذلا قا قب رك

 ددتسس نود إل ىراثم الئمنينداس خثكنإ مكين اهراونا وعدل نولو غب و عدلا ق دس
 ةطايملا«ىفدلاىدبامل (ىنلا) يىسلملا شوا برددتكفا ه ىسخىحلا ةىومدا
 ارنيارببدك قي ىوتءالئاتاسلا أ نعدملا لافتا ىأ هما دقناستمالا لج الت طلاب
 والا دحوم لا ءالارد كسب (رسب) يخاشرداروادرشادبب :اهتعاز « خارق اطلق
 دئعءاتلاوءاطااب (قاطلغن) ساملالا اذهل( ارنبا) طقا .مأ لعف ةيناسشلا مغو

 اديب) عساولا(خارف) ناهرمأا فاك باوثالا قوفسدلن ىلا ةجارغلاو» مورلاربرعلا الع
 ناويملا مفام مس عشوينا دوءتاهربلا قو بهذرايزةمعتلاف (خاشود) روظي موش
 ىأ 4نانتمالانمروظ»ةعساوةجارفسل الا! ندهعطقا (ىسعلا) ىنألادبعلاةبقرو

 اانا نك ًامدعب ديقناقمالا ن .ىذلل ره وأ هتعن سر ارهام هر

 03 مي ءره او ىدبرهناضتماىدوبنز د وتمر لا انهو امج
 يرالاىأ اولا تنخمليراسل رت ىأ نانا » ندرك نكي داو( يىنسلا) ييىدب
 ديشوب هرزارش تع درخإل ىرنثم مهيب قرافلارهطامر برحلا اما دقمىأ اقدر

 :ثلخلا نا ضرفاولسمأ (ىنعملا) م ريسأنوجوادركم خر



 كهل
 ريسس الا لئسريصي برلا برحلا ىف دج ال كلبشمديدح نم صيق يب رجلا ىلزلارسكتدز
 » رويدزادش وج رايشه حت مو ىوتثمامأورفلاوركما نم صو واريغمالبلذ
 نماناظفي ريمي فيكى للا قدم بارشناركس(ىعملا) روس خشناندوخديانؤح تسمأ

 ينل انالنوكيالاذهو اهر اتضوومتلا ىلا أ. وةيلش الة ين اسفنل ,هالا نم ىأروبمملا
 ىرهوملا لات قرشل 'نمر هظي اب ها او رويبلاب دام كالهأو اب هاب تيرمهن لسو يلع هللا ىلع
 هوب .الو «-ةنل فأي الواى دعب ةرشئاركسامأو 1: هلا لباسةىتلا ب رئاروب هاو
 فد شت سارح ةدابإلل ىوننم ذب فيكفروملا غل الوبر ولا عفن قح
 |ميعصو يفتسم (تسار) بارشلا (هه1) م خودغودىدرو+ غودى درو غود « غور
 أ رهنتلم_لاءارلاو لادفا منشن (غورد) ىنتلاةادانونلارسكي (ىف) عراش«لعف (دشأ)
 نوكنالو اص نركيالعو لجوملاةبحبارش (ىنعملا) ضيلاوه (غود) بانكملا
 ضمام نا هلنىأض يلا نب رشىورقاب تو ادب أبذكلا«ثرماظالا نراشىأ ذك
 انردوخ ىتخاسإل ىوتتم اطبشلاو سفنلاىأ غودغو د ضب :تبرشلاةودك#أ مثهيتركس

 ديزياباوادينجُ لفن تعئطسا (ىعملا) ديكر اادرت 3 8

 ملا قرف أول نالاثيش نم بلطت ليها كلزوضحدي
 | وذم ىلا هتهللا بح ف تقر غتس/ى أب ظفلا اهإوشي ىذ

 دين مةيكس (لردب) يب زاسركشتج اديشتتتتاجج وكن وج «زآو صرحو ل :وكرديإل
 فطلواولا (ىرنمو ) لص الليف !ماودامأ بكر للَدَس وقرعلاوهو ؛لرنمو عيمااوهر
 صرح اىنءءةيرعلاىازلا نوكسو:دودمملا ةزمهلاب(ز [ ) ىوقو ةناعمو لبنت ى عك( لبسو)
 قيكملا مشب لعمت (ىك ) ماهفتساةادا (نوح) باطلا ىلث مو كردي لءابلاو عمطلاو

 |( صيرحابو دناعمايو رصالا لدلذا (ىنعمل ) هنزو ىلع و ديك يتعب (هيش) )ل ةسرعلا ||
 رشي وخلل ىودنم هكعانوركملا عنط ها. ناعم وذل رح ديكلاب نت ةئيشىال عامل ايو
 أروصت مابا سفن عمت (ىدعلا) يىزذاراب ةبنيردىشت 1 « ىنك الحر ومنم
 قو شعل ران مرضأ هنال هللا ىرىتبج ىف سيلو قانا« اعّدالا هج وىل_«لوفت ىأ جالملا
 ,ا1-الاراتتمرضاثنأ و كلرششل ا مالكنطغ
 اشغل نم4 نا مذا تاهل ونس ىلع جسنف سنا قي رطرو لا
 نوي مسحلال ب ابح الارض ثلنقاسح نمتنأو لزتما فالناكسلفرسا امناو اعلا

 يوتثم لوقتو الروض ىنأ, نلر ذنعتو
 قاب ع تاوتساةيملا(ىلا) عيش منش ةركرخدل
 0 :لعأ لوغو ب .اطقنانيرمج



 كلام حإلسالو هوب بل يسوم يع جم رم :زيمأو ر اجلا
 ىرخأ و اند لمه تنأف لم كنف ىورفل ةريحوق ارغتسار لام ل ثم كقريحو كفار غتساو
 2. هللا ىلا عبجراو بو لاما اذه دعاقتلا نم كابا

 ارسالاتيزوةمكملاءاعألعو رايغالانملبلف
 ١ كلاذبحاراش
 هلاىدهي روب ىلع رو ةروطملاةعب رشلاراوأبارونمةيهلالارارسالاتيز
 « دنكروابر خونزا يكىرخىا إل ىوتثم لاةوكورفلاروزملا بطاخ متي اثلا لوقابانتبم
 ((نيك ) باطشللوأ ةدحوال“ايلا(ىرخإ ءادتلاةادا (ىا) يدنكر كوروكو نرعار شيوخ
 (ققنا)ك ةراملا مالكلااا نه ءداراشلا ةراشامسا نياونايبلا فاك ارسكبدكن م ةبكيم
 (ررك )كلجال ( ريرم )لفن( ارش وبخ) لقا للاداقنماراغيدصتنركي(دنكروا) كلنم

 ةريمل ا وعدي راجت نأ نماي ورانجاب (ىنعللا) مما ةيعلا ف اكسولا (كو) ىبعا
 كفل ثلعج ريغ الراجل هدي اله مالكن ل لول سالو ةدهاجتريغ نم قارغتسالاو

 و رعثرتاكناورهرزاار شب وخإو ىوتثم ةقيقتلل لو سو رسب ممأو ى مك -ةنرجال
 قي رطلا لال نم (ناورهرزا) كبف (اريثيرخ) م روختك ازهر فيرخوت
 ذقي رطلا كلاس نملةأورتحانلفندعا (ىبملا) يمألعف( رمت)صةتأو لأ ( رنك)

 سلاوهرءاهلاب ارفاكلا مش( ءرك) قي 0 ا

 زار ,رابإل ىراثم هبفا ا "كالو 2لآلك انالءاذعءريشاح ىو .م(روغ)
 (ر) تسلا تاوامادحاو فلخ نع (زاب) مزاجي نامتآر دربك و زاتلقع ىوديش
 (زأت) بناجةلمهلانيسلا مد (ىو-) سيبطتلار ديكس !نم (ديشزا) را ىتميسأ لعذ
 أر (قملارزاسجلاحاتج(زاجرب) "منار داس ب هرب كاز عرسا نعم

 ةماقلاو لاو حاتجلا تالا امل عرساو نءعجر اىأ سيبزتل اوميكسلا فلخت
 1 ىأ ةقيةلاءاعم بناجريطي تع
 يملا ذافءامسلا فر طريطي ىتمىضراعلا

 اعم ثيعللن|لامملاو قحلا شلل تجنإ ها (ىنأ) 0 1
 نعال بناشوم ديكذار نايس لاورثكلاةلغا اكرم يقألا
 3 هرردار قو ثءمو قذاعإل ىونثم ضبا
 ورخ الا امهمالكد وطير ازجلا موو هقوشعم عمو شاعلا



 ل

 ةدودوصنو حك اردوخ هحوتإل ىونثم نيقرشملادعبلثببو ىنو تيلاي4 لوةتاناطيش ناك
 نوخ)سأرلا خيادوتح م رعلا فاكلار سكي[ أ ] ) 1 :دروخارامنوخوكز رنوخ و
 زلا) تاطخل بهضولا فةزمملاناىع تنرا ةدروخ|اندا ار نو ركل ندا
 :لابواذ_هنا لعن كنا عمنارمح س أر لاعياد محأ كلفنتلمج برس ىأ نم ْثنأ
 رم نمد قرف أ الثلقو ةسانال فن تامه سائلا ءلضتل هةعتطسا ننال مايقلا

 ذا ساوبىأ انمدتب رش بنعل او مركللا بارش برشة طساوبف بهل أ ع نيو هقلالوسر
 ماب رمل كإس نم ناوانا كلالضا بيب انراقوو انهغرعمدثردهسغنلا طواتحوءاررلا
 ىونثم همد لبا ةمهضرعو هضرعرسكهنالممد قارأ هناكذ قب رطلا بحاص ل معد لمعب

 ألق ءارلاعش(ور) مهد لول ومشي رخيفبفراع ه هحبنمزاارتمسانشنكورط
 ىأ(هدلاءزسا ىممةيمجلاملارسكب(هع) يم (سمزا) كقرعأ ل (رمسانشن)
 بهذا شاعر يلع تيجو نإ لوقتو قم ا بوم كنا كسغنر هظتو(ىعلا )هم ,رغلا لول

 مزاول نم لمزلبئث ىاد بحوتلارارسأ ىلا لسماولا»انذلا لهأ تانْدلفرع الىدوىنم
 انك مهوتونإط ىونثمملاعلا ة يرق لولعبو ىمةنءالم فراع افي رطلاو ةعب رمشلا
 نطتو قم أب رذ نم مهونتثنأ (ىهلا) « قبطزادوشرودركتبط كو 5

 ثلا نءدعببالمناصلا ىلع ع دعبالوبطلا عئاس ىأركمبط نأب

 افيأ مكعدوهوىلاكعن كوبلر ولا ل بح نم هيااب رذأن ضو ىلاعت

 اذ (ىنعلا) يياكو دا و درادتمارك ذو تاَيلربرغدكى ب ىغنبا ف ىونثمماوعلا ةرتسع

 اكو فرصن ىأر اكو ةءارك ةئاكج لولا هكبههاَبلَوآَََيدمو برذ هنالءارثالة ب عملاو برغل
 كل نأشالو فرصتالو ةمارك النو ةداع قرخو ناشواعو م-ظءىأ ناكلارسكسحي
 نهآو ىرتثمل اعثدقل' همركي ف يكماتلا برغلا كنار ظنترلأ لاب ىلءرطخعام لكم ماكتب

 انديسدين مدي دحلارمصب (ىنملا) مي دوو ىنهآوح تتسدردموم هب دود ىومدوادزا

 ٍسكم كلاغ ديد_1 الم ابنا لدي ىف نوكينيللا عملاو ا: انيلاعمشمالسلا هيلهدواد

 اربقزروقلخ برقإل ىونشمل افق برغلا عاوبأ نيبب عرمشمثرهاط يدل اها نيب قرغلاو هلاح
 ل املا ىأ الثا برق( ىنملار ماركا هراد ق دعو برق « ماعتسا هج

 ىرتام ئد لكى نحر تعسو وش ىلع نو انمدابهلا لج ىلع ماعةيةزارلا ىأ قزرلا
 ىلا فاشل هولا ءاباوألاو«ابننألاامأو طيحمْئتلكبهلاو ثواسفننم نحرلا قل ف
 ؟ايينالا, صوصخو هت لاوحالاو رارس الارهظت بى لالا ىلسخلاب نورقللا بالاو قشعلا
 نماؤرج نيد راو ةتسس نمو زج ىهوتلا ةفدا تلاايؤرلاالا مولى بيرل ءاطصلاامأو*ايلوالاو

 حولا 4 ناكروشأ ةةساهنم ةئسنبرشعو انالثهتلاسر تناك سو ءياعهللا ىلسهناتةبنلا



 ليج اوهر هرك فض نان لاب+لا أر اسوكى لم برضتةب نامل عتلا كندا دغتسالاو نباقلا بسحترتك مازأ لم نركب ضيف ىأ ديب لاتقل برخئداواب (ىنلا)
 0 1قروتسملا بهذا ىف عوةرثكملا ىف لدي ظفاراسو
 هارد كانتاك (نازا ك « ارديشر زابت-ه

 ع لةضغااو بهذا سمكا هتف ىذلا ارب يا اق برخ |سيل فا هغصلا
 ةضفلاو بهذا ندامكن داعمسانل نالة قيما سمك ب رقلا هيلع قو راصئالارثاسا
 باج درادكردرهزا بانفآ ى باتف 5بب رفرتو كسشخ خامإ» ىرشم لافاذهاو
 امن مدح او لك نماب جعلت تم سهلا سهلا بي رقرضخالار سدابلا نسل( ىنملا)
 ىوزا تدير اغتكم ىرطخ اشتيرخناوك كيال ىونشم ام مدح اولكل لصد شيق ناغ
 نص ءايثوالاو ين .ةفيطاازامث ىرطا يعلى أتم لك أتثلناذ سبابلا نموه نبأ ىرطلانسفلا لاذ برت نكمل (ىنلا)ءاهذتساةيرعلا فاكلا مشي( رك ع كروم
 لس ىلا عتةشالاقرانلاب قرسللالا هعفنالوك ان عضو لاو ارملاو مهمقلحلا عفتخي ىرط

 خاشإل ىو ةثمدورك نتنالف أالثس نوني هريصيلاو علب «دلاو ممالاو ىمع الكت
 سبايلان فلا 01 رك ريغ اه بانف [نآ تبرقز

 نركين ريغ ددعلىأ سم لعف(
 | رمغال سمبلا دعت هنالإ |سبلا

 لشن كو درخ بيا شابم ىتسمن
 لك أي لتمالق أ اذا هنأ ىنعياناركسا

 ةذطاملاىعدتو ربل :لام بح اس كن املا: ىف دف بو ذسجم لبا قوشب
 هتذيىاملقم ه ةيوطمىدوج كتانسمنازا هكلبإل ىوتثم مدئنف

 تال مولاعذ أنو دس :رتسخا نواكسس أب هب ولا ةبعاملا لوهعلأف مهسغن ان بما بارشىأ بارشلانوب رشي نا ىراكسلا كنن منك لب (يىغلا)
 اور اذا نورستيةبوقلا لوقما!لهأ نم دوب راو شيع باريش ن امو امندلا ادهف بارمشلا
 ةءادنو ةرسح شبعلابارش ةيقاعنانولعب مهنال قشعلا بارش نوي رشي نيقداسلا قاشعلا
 قربكريشى نازارك و ريب سوم هبركوسمه هتفركىاط ىونثمةءال بم ابارش ةبقاعو
 ةب اش مليا مايىأ ةردنال ايقحارببك ار أن ةرهلا لشمال سم نماي (ىعلا) ريكريش

 تر



 دطسصأو ثدعل باريش برشا ىأ عب سلم عبس بارشلا لاذ نم“
 الرثي وةداعسلا عيل منسفنلاةدهانجفمادقلاباغلا ”ىوتنأت

 | سفنلا ىلع طلقت تام اركلا مظع أ نماولاقمنالاهتاوتو سنا اذا نم هنمدتساام
 | نما( ىئدملا) حك مجيسرب قئاح نا موسع جيف ما لاخر 0 ىو ةرامالا

 الو فالتال فاد لوبقم نان لو للص | الو دوجوال

 قتل ىرتن اهلردضتالنافتا ل
 (وس) فتون (ققم) هير اذكوساز تت نو سناونىا راوثسموستآووسنبا
 ىلا مان(ىنسعملا) هيبشنلا ىنعما . (داو) اجلا ةلمهملانيسل امنا

 اوهربنالا الاذوسفنلاوأ لذا بناجوهوبناجلااذهناركسلالثم عقتنأ قلن
 كناوو :نم ثا فن ىرتنأب حورلاوولعلا بناج
 لستل ىلذسلا ىف .ةثلا ىأ بناجلا الاذرخدأتنأ مدعثل ىواعلا ىنامو رلا بناملا

 هلال ىولهلا بئاجلا لاذ نم جرخلأ ب ناجلا اذهكل سيلا ذهاب وأ ىياعلا لا
 نوكتالشل ةعيرشلا ب روحا

 » ..ثفرسوسنأ دبكو كو. نيدبدك ٠' 5 ازااباطن ىلا

 هردغت (كادب) اضعم انممءاكنعتفقت ص رشا ادا ةيملا فيلا عند , 2
 بناجلالاذإثدجونا (ىتلا) ينال بابا كلا ءاثهبةزمهلا ديراب

 اسارزه لوصولا لاذ دعب تاذلا دوصمملا ىلا تاسوو هتبادهو هلل
 | صقرلا لعقااضعن ىأ ىونما ماعلا لاذ بناملةرانو ةيناسفالاملاعو ةروصلا بن امل ران

 تدرأ ناو حورلاوالعل !بناج تدرأن  ةميِملا ىلا لو مولا دعب نامل او دجولاو عاصسلاز ١
 0 ىو 0 رمملا

 قاشعلا: مز نمالسفن دعتالو لون ا 0
 | ىهلالا بارشلا ناركسم تا كناف كل حور ةملاعم ثبعت د رايتحا ننال الالتا ل

 (ىتسعلا] يراد سان كئار قولخرادباش « وادسار لجأ

 فاخالىادسارهن توما ىأل جالا نمءايلوالاة سن ءحورئارشضخ ةايحلاءاميبراش كاذ
 عهسالو قواخلا مسهفبالتأ الاي ئاللاه ب دبالا ةابحلا ىلا ىرايتخالا توما دعب ر سر هنالأ



 عوفرناني
 ىوآنإ

 ةانض

 مه
 الئامم كسنن لمحت نأ, ىلت مسهونلا لاذ ووذنمومتاف تبا كلنا مهونت ىأاولح كف لعحتلاب ناو مهوتلا قوذن م (ى ركب( نبخ) ان تنبأ عشر

 .ةربابءدسب (قتعملا) ميدابملتاعىت هرفديتخيا « داينكذر يس منزوس رشم واع دعو الدوجو فرط قرورغلاو بهلا عير
 ذاع لكأا عدمت فوه ىلا رنج نم
 فريز ىزاساهزرك له ىوتع ىتمافبعلا اذه

 لعب ىأ حث نمازاوك |*اتشلا ىف عش
 اهلامتالا_رلئاو نوناللا اذكءانذلا ىلابهذنو بو ذل يزاوك الاثل تلا نم ىهيتلازاوك الا

 (لعنياولمصامىلا انمدقو) ناقرفلا ةيوس ىف لامن هللالا عيل ازاوك لاك بالا موب
 يوتا ريسجخ اب نمو مسالورثأ اها دجونال (ايوثتم ءاب .اةلمفل) ةلاملاريغلا تاءأطلا
 أواندركومواذ ئرعدو ند نكنرو ترم انا ىربكلا نيدلا مخ
 طر شو بوخرسلاو لفوالا عسب فره نائب وإنا طسو ف ةيسروأطلا ىوعد ىف هاكر ثنو ولت ناسي فرس نول أ كير بحكم وى باح ىلع عموتو قردوملا لاق بل اونالاب برع ةمحجملا "املا مضاد الابار نونا اذه م نالافشن أ.

 ةوبأو حابب يلب دركمخدارغلا « كنرمخرهاتفر ىلاغشنآ ولأ ىوشم كلذرب
 عرخالت (ينلا) » ثني اص سو ال ممدك» هدشنيكنرزثتسوب دمآرب إل كر م جرخ مةماس ثكمنهلا الاذيفولن رند بهذىوكنإا الا [ىنعلا) م كنردتعاس
 ناولالاعاونأب تب زف نع اةكنالملانمئأ نييلم سوو اط ثرساناالئاقازولّم هدلجر اس
 نيادجو ( با 1 و «:ةابشوخ قو رنبكشر مشل كد
 ىذملا تلا لاذ س>و هام فيلا اورو ىر هوما لاق نسح همن :وامافوصكو |
 نيد انور سانلا نيب هحال هادجوو حالصلا ناولأ نان ,قثورلا ىلع هيف هلا تعلط
 » هيو روذوخ سوزي سار دوخد يدا ىونشم ا ميرهكشاوتادابعلا مم هيلع تعلم
 رنساردكار حار ضخ بن ىأر كوك ن باذلاذ( ىلا يدركهضرءنالاغشرارظشي رخ
 ىادئتفك 4 دجإلل ىرتشم هلاحنسح مسول اقر وكن با'انباىعهسفن ضعف داسئرا ال | ردصنلا تمم ىلا بهذ هكلمةةيةحا نا معزفةعب زم ناولابانولم ءسغن ىأر دف .نمىأ
 كلافثىأ هلاولة مهلج (ىنسلا) متسيوتم طاش سردازتك «٠ تيجلا كلاغث

 ع



 هئاممأ نم هنالو يظن لفإ  ةيكرتلاب ريقفلاو ريغصتلا فاكسلا نا ىلع
 ملا زال ىرثم فعاشتبرورسو طاشن اونلا كاسر فكل نان كلامام ليغنا.هلاولاةىأ
 انمثلعف الرورغو كل طاشن نم(ىنعملا) هي ةدروأ اكزاركتنا ء درك هناركامزلا
 !ذلهر تربكتو تمظتر انع تدرغتنأب ل يغأل ةيسراغلا فاكل ارمكب ناركناف لاقتتسالا
 ىونثم زاماايصنمو أ الاموأ ار ابتعا دجواذا ساس ليفن لاماذهو هبتننأ نأ هربكتلا

 نم (ىنهلا) «نالدشوخزا ىدشا:ىدرك د يسث « نالذ ىلكدشواشيرلا
 .4لاةرىوكىاىأ لاغشلا مادق أ فتاو املا ةقيقح ىلءو فراعلاغشىوآ ىنبذالوأ

 نيرو رسم نمىأ نالد شوخ نم ترص تحاسيلقوا ديكىأ اديس تلعفا ذسهاب ىأالفاب
 داشوالا ةداصس ىلع سلاملا خيشنملا لاا ذهرالاكر اردقاذه كلام تلعنأب لابلاو رملالتا
 بلوتسي و مهعزاتل سانلا صني ل مدلاو ىوفتلاو حالصلا نع ىراعلا حالملا رينا
 نبا فالزلن ه يهجررب د ماتئدركد يشل ىوم لوقيهرسقلاسدقةلو مسولإرمأ مهم
 ةهصتلا ب رطب و اركمراديكىأ ادب تلعف ع شتماب (ىنعلار يىمدثرسحارولخ
 0 ةريسح سانلا ترطصأ كلوت نم ىتح لماع لاطنلنا سانلاتيرأو تدهس ىأربنملا للم تنثو
 ىديشوك سدو وتتم لب ر ءانؤلال لربك ةرثكن مهنا لاح اوذلاس نسح ىلع ةربحو
 ىتالا ةادأ كوالا (ىديدن) ثيعس ونعم باطأت ةادا هرخ [ىفءابيلاو ةسيرعلا ءاسبلاب ارسكيا (ىديشركم) رمتكتاءادنالقكرشلا ايلا ذس) مرش رد دبشز سبه ئركىدبل
 مدع نمو لمعلاو معااناربتكت عداها (ىعلا) بدأ الو هايحال (ئررشف) تينأء انعم انة زمملا (ةدردآ بكسل نم[ دع( نس )ةرارح يعم( ئيرك )تأ ل هانم

 كيبدأالو كاءايحالىأ ايلا دع. تبت أركملاو دبكلا نمدعب ةرارح تير امل سالخا
 داني حرش زاب تسايلواو اأن اٌئرك ف ىو:ثءةقيرطلاو ةسيررشلا بانك ن ع كفارمخال
 ةالو ةرهشلانوديريال مجال ايلوالاوءاينالابقئالقارتحالاو قوذلاو قولا ىاةرارألا (ىنملا]ةليح(تساغد) لكون( رهز) أسلم (اني) فلخىهجانع (زا) يتساغدرح
 وكن بالك أييلمو ءابرر -هأو لح لك لعن ايحالم نيروك ذملا فلخو قاغنالو ءابر

 «ذدشكدوخ ىو قاخ تاغنملا ك قي ىونشم سانا مهب رتغيل
 ىأ مهرب مهناب سأنلا تافنلا وبحسب أب (ىنلا) ييدتشوخان سنوردزاو شوا
 نسح هللا عمانل حالدملل ل هأ نتغاولومينأب لامملا ةفر خو ن الالقاب سانل انو دبس
 ىعديالنأ لقاعلا ىلعف ىلاعت هللا عم مهلرسالو نسحالو جالس مهلخادنم مهل سيلو ةريرعس
 تايسو بلالد ممن دركبحإل ىسرشنم هاب ذوعأ لوغب و هللا ىلا عرمضتي ل, حالسلا
 4 نائجو ما«دروخ نينج نم كتاشيب ,رح نايم ندمآن وريب و هيندتسوبمدا دءاب رهاردوخ



 نهدنأس
 ىدركي رج حابس .لكيبتة حو ريقق ىأ ناهتسمصخشدجو بنذلادلج (ىنملا) يتنانلبس لحرلا

 يق معتم نايمردإلل ىونتم ا وانتر رامات هش يام
 .مئغالاىأنيمعتملا طسوحو ريو (ىنعملا) هين

 هللاوشر ركيفأ ءامسإب |نع ئور ةهمدةمعملا ةيعمجلاىا نمدغالا قتاكأ اوت
 9 ةءىذااوهو كلمنبالاقروز وتس بالك طعرلامج عيبشتلا مال لاهبلعلاقتلات مع
 .”سدلب ىذلا قارملاوهريثالا نب لاقو كال ذكس دلو ناعبش هلا
 .-) عديركتب تلبس ىوس نير مر هديؤردىداغ تلبسردتسدإلاكع
 ةراشبلاو قزرلاو ةوغلا ىنمجقأت(دي )ىف ىتعم ةيفرظلاةادا (رد) ىدامىف ىشاملا اكسل
 هديمضو (ىنعلا) ةكرملاو ةراشيلا ىنجانمو ةمقللارةدعولارةف ايشلاو ضوعلاو «اجرلاو

 ب انوه دمراس فيك اررظنا فراش فرط يسعد ضرب
 ناثننيو «تنءراتنكق دصءاوكنبك 9 ىم نجدو ن*-

 ىالكق دس ى عدها فراش فوه ىذللا نود اكان( قتعملا) ع تسندروخ نيرو برح
 قداصفاو نعم هيفامامط تاك أفا ىلع ل. خلا ءاالا ةزلمولملا نهدلاو نمحلااذهر

 لاقمنط (ىنعلا) عينين ةاطناديكشادايأ كو نيت
 نيذاكلادبكم م«الاكلهأىأ. اكل اديك نومها ابلة ىأ نم الب اج
 .لابسنلكودامنرب رشق ةرباراموتفالإو ىوتشملاقو
 اولها ذولا ةيراتوناتا لع
 1 (ىغلا) ياعىدتكتام رجع ركب «
 ةشم نمانصلخو انمعطأو ان حرا ىأ ة>رلا
 بذكلالوفنلاو | نكل هنالس دئاوذ دئاوم لك اودشر م ووو هللا هجرل ب باناوبانوداشرالل

 (دي) م« قخاسراىورادىببطب « ىتخابمك رز كببعىدوغروإل ىوشم ةمرا عنع
 ىازلا نوكسعسو ةس رعلا فاك ا تغب (زك ) تبرأ (ىدرغ) لرش ةادأوسا نم فقع
 تبعا عجانه باطلا ايلا(ىتخاب) يلق تمم فاكسلا عشب ( مك ) جوعالاءانعم ةيسرافلاا
 بعلتىاالبيعتي رأوإو (ىنملا) تعنطسا ىنعم (ىتخاسإ) جالعلالادلا تن( وراد)
 ةدهاجم ا تيعسولىأ بيعلاو جايتحالا نم تسل رابالع دا بيبط عتطسسالج وعا
 تاسو | نيرو دقيق تاك ومو اد ما بيب كل هنلاض قل ةمعس الواير ريغ نمةضايرلاو
 لوصولا نم مرح هيف سلام ىذا نم نال هلي بح ىف ىراكسا !نم تنكو ةفرعملاو قشعأا ىلا



 (ةكف
 ,مهتدسنيقداصلاَن عفا ع مدو شوكسح ناب عزك كقح تفك 9 ىونثم هللا لا
 ىأ تيم ايمقتسا ىأ منذو كندأ جايوعا كر حخال ىلا عن ها لام( ىدملا) نونلاو لاذلا نب بتال ةلمهملا لادم مشن (مدر) نذالا ةيب رعلا فاكلا مشن (شوك) الرال (تابنم)
 نعفتيل اميمتسماةداس هي نكو نايصعلا ىف اهفرصتالو حاصلا الملاب كرم ل ءاضعا لعجا
 6 ةمايفلاموبكأ (انممشالان) ةدئاملاةرومرخ؟ىفةآلاو ءازجلا مويمهتدسديق داصلا
 نيذلاىأ ىربكلا مح لاقو في اكستلا لا ناك ام عفانل نافاسنالا ف قدصلاادارملاو ىراضيبلالاننيلالج ىبهتنءازملا موينال (مهقدص) ىسيعك ايندلا ف (نيقداسصلا عفشإ
 تانج مهلىلاعت ةوغب مهتدس عفننعربخ | مهتدصوم ةمايقلا اودرو و قدصا !ىلعاوتم
 (ىنعلا) م مفتسانوامناو ىراددخآو لنعىا 2 ىوتتم دآلا
 نم هلعفتام لك ىنعي اميقتسم نكو هر أدع هكسقىذللا'ل !ذرج رعا فهكل اىف منال لمحنأب
 ىلامت هللا لا صالخ الا كلرسسي و قافنلا نموضتل هيلمدزو ةولكلا ىف لعن اراقولاوبدالا
 نم رمأ!؟و ىا لعمان نمو نركبتلا يمأن ل ازالا ىف ةماقتسا ىأ ىربكملا نيدملا مجخ لانو نيالج ىهتا وكي زان( ريس: نامعتام لانا دودح اوزوأمت (وخطت لو نم( عم بات نمو) مقنسنل( ترس إي)ءيلا"اعدهاو كب ررصأ. للا ىلع( مقتسان) دوهةروسرخ آف
 قي رطنع جاجوءالا ىلع اي سرملاناىلا ةراسشا هسيفو عم هللا ىلا عمجرو نملآ
 تلا ىهو ةماقتسالا ةلباقا هام ةماعتسالا,نيوكنلا دنع هالايام, .صتتخا نمالا ةءاقتسالا
 الر تكسا قطن لناىأ ةدحاو ةيمقَراتَسعت بيعت ناو (ىهملا) :شكئاردوخ لفدزو شي افزا ء شت يىرابدوخ بيع قوكمرو#» ىوتكم مقتسملا طارملا ىلا ىدع
 ضيفلاود ات رتسسالا بلطت لول سفتر كبي عر هظن لنا ىأ ةليملاوةئارالا نم كاسفن لقت
 بيد ةليحلاوةليح هنانالابف سيلا ليتنتالرتوكسلا عنف !لمكملماك ةدارا تحت رخدتنأب
 ا الا 'لرشلا مكسحيلم قاغ أامفوخأ لاقمالسلا هيلع ها ثلالهلا
 ىاهكتسهر ردتسه ه ناهدادكمىتفاي ىدفتونرك ظ ىوتنم”ايرلالارغسالا رشلا
 ةيرقلاةراجصويإ .رطلا ىف ال لَمتتالو كله فت الدفنلتنأ ت دجوناو (ىعملا) ينامتما
 رتسام كلو ريلءايلوالا لحم لعاب رضاو نامتمالاوءكبلابارارماهمرجواهقك |ىدعلا نما تدجر نارأ كرايعنرلعي و نامتمالارح ىلع كل دقن نوب رضيف ناسقتمالاو
 لاوحارد ته ااهتماو شيب زينارناتماىاهكنسو ىوتثم رختت ةجابفلا نماليف
 ايلا, شيبدوكت نأ نسم ثلا دقاشبأ ى عجز ناهمالاةرامج (ىنلا) يي شيوخ

 ا ضءااضبأ ىاةسرعلا ١ ل لاشرابعملا ءاشجىذلا نت

 |( 1أ]1 0 ت تت2ع مهعلا) «ترمجاعلك وفي غ1

 ةدوحو -كلارح 2
 قي ىوتشمةبهلا تانامغما



 الور ورسلا 4يفبنيالن مزمل اهم صلخع لذا ةمايقلا تاصرعةبةعو ريكنو ركشمةب غو

 درك ان اهتما رومان ملمتدوب باز رمتعاوثليلء ىلا ظغاو ىلا هت هقاركم نم مالا
 قامت لاركمنم روعا ماب نمأ ناس اذه دو دمادبس ىوراجئازاواروا ترشح

 مدع موعيج نم ضسأ ههجوو ىفأ نا اهنمو ةدي دم تاناتما هنهتما الو لج قمل 1
 أركمللاهق هرورغ بيس و رورغلاهارصح ىدايقلا ريد نكسلو هباعنامقئلاو رمل
 ومنيعلسيلباو روع ملط يون. لاقاذهلوبكو سايت! عؤقلا الا هقئاركمنمأيالو ىهلالا

 نامقمالا نم مالارخ [نيعللا سياباو اروعاب نيرا (ىعنلا) بي نيهم هتشك نرخ[ ناتساز
 | ناك اثئاو مظعالا مسالا ىلا زسو لزالاف ةرعدلا اخ بمااعامدعدنن اهمنيريحار اس

 اسيفتاماعط تلك |لاقو نهدلاب هراشنهدنكالم حور لاس دف أمملعفل ةكتاللا لعم
 (ىنعلا) يي دنكيس تلبسي نيرفن شاه دعم, .دئكيمثلود ليمىرع ديواإل ىوتشملافاذهلو

 نكلو جانحريغهلا ضر ءيفاهبا!لصوهن!نظي وةلودهلا ىلا ليمءاعدالابارملار ورملا لاذ
 دنك ى ناب هختاك لي ىوثمريو رتل ببس امه نيذالا هراشو هتبللس ىلع وعدتو نعل ندعم
 ىذلاذلاذ براي هتدعم لوغتر(ىنعملا] ينك ضشاوسرا دخ ىالرامتخوس « نك شا دبي
 اذكواذك هنالاسقبل عوج ارانب انفرحىأ هصقرهم ات نة انقرح برايوءرمألار ةزملا ءافخأ

 يدم ردناشيادفالىرامب زك « دن وممخ شةىازجا لج ىوتث هدام هفابتالف
 عسب لا نم (ىراجب رك)ندبللءاز كا وع( دب و) رؤزملا ل حجار رمش كا ا(شنن)

 ههساهاتشلانالءا:كاروشأ(دسد)ةيفرظلا ةادأ ( رد)ندبلاءازجأ (ناشيا) لوم (مخال)
 أر ورا نالةموسملابهلةمقاو هندبءازجأ جو (ىنعلا) ءايلانوكسو ةلءملالادلا تشب يد
 دو ريىفةكل اهعامثلار م3 ىفءاضءالاو لوفتي عمبرلا نم

 فاخ وعم واولا تنن(او)لؤقتلا(فال) م دنكيمر نينار تحرخاش « دنكيماهمكداد

 (ارتجر حاش) بتاع عراضم لعف(دنكيم) مك سج(اه رك )اطعلا دولا لادم عتضي(داد)

 ندع



 اذهل

 سفلي ومركلاعاؤأ عج وتلا( ىلا دكر هلغسأ نم(نزإة هولا نصخن أ
 ةسجرلا ق امعسا مدع ىعذا هنأك [ةءسيل هيف سلام دا نم ىو ىلع هلغسأ نم محرتلا

 منك شؤون بت جرشاوكناو ٠ نك شوماغايزاش يب يسار ىوتملاناذهلو
 قدسلا لونىأ لاذع و(ناهكناوشكسا(نكشوماخ)ددرتةادأ (ان] مدن( راشيل

 مدق(ىنعملا) برشاو(نكشؤنو) اهءامىأ ةمحرلارظتا( نيمتمجر) لؤغتلا نم ارفو
 2 الايس مكس تاو ىوثممرشاوةمحر ارنا غتكساوأ ق دصلا
 :رملابراثمصخر اس نطبلا لاذ(ىنملا] يهد ردنااعدردن أب

 فالنبا نك اوسرا دخ ىاك و ىومالثاة هيلع اعدو هدي ماتهعوجة دش نمنطبلا ىأ هيلع
 ىتح مائللا هذه ىوعدولؤمتر وثاو شفا براي (ىنعملا) «ماركمحرامىوسدبنعاتو ماثل
 || شنوس » مكشتاىاعددء[ب اتسم ىوتماشناج ماركلا محرتو مير كري
 ةجاحلاةرارحلعشو !امتم حلا دئءىطبا اءادأ (ىنعلا ) مع تورب» زب تجاحأ

 اذاءديعنم ىمتنمب كى هثلانا ىوف ىلعءاعدلارثأر وطن ىأ العتب رشامر

 بق اعتهللاكلسلذع مالا إم ساو ناو ع رمت تّوسو طبعو ادحتسسمع ءاعدلا
 رس :ك وو ىو::/ءايرلال داركم ناطيشلاو سغنلاىأ لوغا ادينم كئامد
 مصل هأو اغسان تكن ايلاهت لاق( تنجلا) مك | عباجا ىفاوخ | سمنود و مصل هاو

 اردوخ مكش نرحل ىونم تادآرملال صحار تاوعدلا ليفأ ى أ تاياجالا لعفأ ىنعدتالل]
 نا (ىنعلا )ل -ىأ ىموأ هب (دربس) يدربسبندتآث سويدغآه برك و. دريسرد ترضع

 «قاستدقا ةر شل «فنررؤزلاوط
 ازجأميجو نطبلا *اعدلورفل بنذلادا كتي هذوةرهتنأ

 ةرهلا (هرك) فلخ (سبزا) «تخي رلنرش انه سرنزا ل دوكسم تنم ركرا

 تيره (تاعرك) ةرملالا حجار رع ةزمسولاهشب (وا) اوبهذواودك (ةد)
 بمس (تخعر) انول(كنر) دو زملاىأ هانع( ')فوخ نم (سرئزا) لفطلا (تلدرك)

 أروزلا داووهورفطلا تي رهةرهلاهتببلهأور قزلاىأ اودكواو دعةرهلا فل (ىنعلا
 نان اردنادمآ 9 ىوثم تلدبتو يرش تربة ىعجانول بسر ؤزملاب ان ءفوخ نم

 عمجلا كلاذ ىلا اريغسلا لفطلا كاذ (ىغلا) ي درببار الد م ىو ربا « درخ لما

 تف" للف ىوتثم هتمرحو هضر ءرسكو هسعرهطأ نأ, بهذارؤزملا لوغتمل لجرلاهودانو

 بنألا لاذ لفطلا لاث(ىنمما) ؟ناتلبسو نابل ىدركيس برج نادب ىصصر هك ءئدنتآ



 ىومدتاس
 ىرانآ

 تنطخر وألا ىلع :رهلا (ىنملا) م دوسدوج تادركسو ميدي ودرس * دو درذ شئاهكاندمكميك »ف. ىوتنم كيرا شولبتنش نهد يم
 عسبئقلادوجو ضرأ لنجم ا زباوعرزو ءوعبشأ ىأناعبش هركسمرعبشتلاةوعداوامف ءايتخالاو (ىنملا) مدتتشاك شنيمزردتحر فت ه دنا اد شرس يدك شتوعدإو ىوتثم رت روقلا ىلع عسبشتلا ل ء مهجحرو بحيتلا نم .املاننعضو أ (ىنعلا) 'تفركن دست دو زناش اهمحر « كشر ارتارشا دما دنخإط ىوتشم اهدينم بتالا ةدلجدخ أل ءردقتإلو ةدئاندهللا لاذ نم .لمح زفاريثك اوفا انبهذوأ اهفلخ ام اهذوانو دعدعب تفطخ ىنعمب (دون درد) ةدلجلا ىلا عجار, ,ريع ني_كلا ناقة دال كان
 امالفراص هيلا اونحأ دصحأجايتحا اولعاذامسجناعا اركلا نمةسامتسالا وذ ىأرامل عيبشتلا(ىذلا) ممالسفدشارتسارربكن ى «مازادجدىتس ارقوفوج واط ىرتثم
 عيجر اذاهتمافتسالار دق معيالةةب رطلا ا لغأ نم ارا اذكو ةينانأالوريكسن الب ةماغتسالل
 جارشنا4 ل صحو مالعالاءايلوالا نمماركلا تاغ فرم ةماغتسالا ىلع موادو يقوم“
 دانا غابس مخردك لافش نكن درك ىرع الطالع مهنكو .مهدأشراضيفنم
 نبا كاذو(ىنهالا) يتغكب :ركشمالم شوكة .تةدما كن كنرلاغشت اولا ونثمغابصلابحو ند ققوام دعب سو لهن ذا ةكفلا وآنا ىوعد ناموف اذه
 درادتنمنوح مصالي و نمر ردر نءردرخ ارك كع نذالا ىةلرقو مف يدغت ىنعمب نال ىلع شوك انبرمنا ىل_ءةيضع هنذأى لاقدر كقول هدلج ر اص ىلا كد

 اصلا دباع محملا
 نمدارللانالثل

 هدا ره رم ع شخ لرد ماء تشكن تسلك دوج إل ك+ رلا ةروصل مهنب صو هوان رفقا ا
 : : :)تاسوىنالىمماوالد_فتاوىنس“ .ضرعتالىأ اسأروتةبصستالو اي درولاىؤتاتسلكلاا ل درصان أ (ىنعما) م شكمرس

 لالا ةفاطلا امو لاما سعم ةلعشو الجلاب اردكو دل !ىأرغلاوركلا نولفرظنا(ىنسعلا) ,نيدنكروا سم ناوخ امندرفل ه نيب كنرو باو بانورذورك اج ىوتشم قئالظعتلاو
 ىاعت هلبوفلافطالار هظمتيرسانأ (ىنعلا ) ما ءيابربكح رش ول ه ماهتشك ينادخ فطلروظمإلا ىونشم ىنالن بدلا نكرواينالارفنتنأ ىلر فو ىنعداىأ حتاوخو
 نب رام[ "ىلع بولا حوالا حرمت ترسو

 : نما ددسأ هبشأ الانأو كلم ىنذظن لاهل او اددحا اوا بح انس ىلشملسعالا امتفي نعمل نآب ىنولىو :فرظنا سمالارخ 1 (ىدلا) مب نم شوخ
 نالم اما امهنرعم ف نة ناذلل ارورغل وريكلاناولالا
 لوغب وام لع مظعنلا سانل نم بلطي ام.ب زتلاف

 امتعلا اا

 ىرآ



 ىوتثم مدحأل تا ىأ ىوأ|

 اندم [نالاغشم 9
 || وآن با نم اوعمس أل ىوآ|

 هاوطلاعأو عمتلا اجو

 * (س) © ئرتشم نوح
 !ءانلا(تهن اوخ) ماهفتسا

 نيدنحدوارفلاغشك# م لاغش مد او نيهدالاغشىاإل
 .ىنوعدئالواوظة من ىوكنبا ارشعما (ىدملا] 4 لاج

 !نافاذك ةتاهلاول اجرا دةمىوكن بال
 أ نعاماعؤب هزيم  عمءاحمصلا ساب

 ا(

 توكيىتمل دس اك تساقاف كوك
 سيلتملا لاما الهو تامسل ا هذذمبف ستنال ىوآنب

 ىوتم ه4 مهعباتمبلطي و مولعوخ اهني هسفج
 |( ىباعيمم كاذ (ىنلا) هي عمشدو ادركيةناورب ومعش و

 فارطأ تاشارفلا عم ااه دنع موعمج 3

 سوامل تفك » ىرهوجكاوكب
 ةاداقي اقل محل ارسححمب (ه) دعيت

 ءابلارسكم (وكم) كوع ئاهاثعم باطما ادا
 اد رد ىذا اركذما !!ةددحر وللا نوالا تشب( رثإءادنلا ةادا (ىا) سعأ لعف

 ىرآنبالاغتمي ١ 'ىأ, لذ ىرهوجاب دعبل اولاقو (ىنعملا) هيبته ادا(توح) ىثنالا
 ىرتشا |ناؤكفرك ذسواط وءامملا بكاوك دأ ىرتشلا ل مم ىفوعدا هنولرغ ىذللا
 راداهولج و نابناسوا طك شدنتةكبسإط ىوتشم انأاذك كلغلا ىلع لودعو ريس
 تانساكلا ىف نوكسيح ورلا سيياْوطهلاولاةءارءدارعمءامدعب (ىنعملا) وهب ناتساكردلا
 نوكرحت, ونو رب ىأ هحولا ار اوهووول .ثم_ ا هزلج توكسلا !ملاعوهودرولا نان وأ

 اتنآو (ىسعالا) يي ىنم م وكي رانعيدلب
 نالوا ىلهر دق !الىأ الاسحم موا لاقاربو

 أب تاقرع بردت عضوم م
2 

 وازع ق حلا نس واوط لم 0
 .ةأو بهذأام لبق لوفأ ف يكو مهام

 لربخ الىذملا ىنمإ تافرع نم مسهعوج ردعبءءلا
 كن هللا ىلا لول از وام عطب الىذلاو

 تارما نوءريمايأ ةثالث نوتطغيمىنمىلا اهمو ةفاد نع ىلا قأبالؤأ ةيعكسلاةدسءاشم دي ريا
 ةحاوخ سوط سب .٠ المك انفك ىنك ناو اكن ابإب ىونثم نورث ونوعبس وأ

 | قاكلا مضر (ىنك) سلا ةدعاىلءسواط عج (ناسراط)توص ىنعم(ثلناب) مالعلاو
 .(*) ءارطاءافةلزتع (سب) ماوغتسالاىعماوف لعغت تعج نوالارسكو ةسرعلا
 ىلءردتأ الىأ اللاتي واوطا توصله :لهدم اولاةو(ىنمما) باطخ ىجنةزمهلارسكو
 | ىلعردتولاذاالءلاوبأهحاوخ اي نؤلتما ىوكنبالاولاةىو ؟ىنب نم ءالفعلاف مهل .تبو تلا
 .٠ ناعنازدمآسوأطتعلخل ى ءوثمثالسراطب تسل تنأف مهلمءتبو هتللاو ماكنا
 ادرج تنأوءامجسلا نم قانةيسسواطلا ةعلخ (ينعملا) يدادبأ وعد كنر زادك
 سرواوط ةببرا وعدا درجحيورككاو ةءدماب دحأ لصبال ىأ 4 لصتىتم لكشتلاو ىوعدلا



 ( اليف لق

 اذه م دركيمىسوانمل ئوهدك لاغشن ادب تيهولائرعدو كوغرخ
 اوم عل ىونثم ةيسواطلا ىمداىذلا وان با, ةيهولالاءاوعدو نوعرف هي

 نلنلارقزلا ىوكنبا(ىنءلا) عسب رغزا هدب يىسعزارتربو شب رهدر؟ عصر فوغ |
 انديسنمالعأراطدسانلاهمعز وهني رام نمورهاوملاب هتيف-نب زو عصرا نوعرفلثم
 :.هولالا ع ذسيلالا هتك نيزامو ةءردصلل شب رخ ىفاانلاوالعأ ىهعرتبتا لسع ىسبق
 رعت ةزمهلامشن(دأ) 6003 يا مدازءدلملاغش لسنزا مهواإلا ىوتتم
 برعم مسخ ف عقو هرمأ بانو ىوآ نبا نأ ل ف نمدلو هاك اضيأ توعرف ىأوهر(يىنعلا) دووم (هان) تأ (دام) لسن س(لنزا) اشي ميماولا عن (مه)توصرفلاعجار
 رك ذانهوصوب وءاجلاو لاملازوك ىف عقو ىأ 4 ةورعالىذفارب_بكلا. زوكل اوهو بحلا
 لامتاديدكره ل ىوتنم ىلعالا من رانأ لاتو ىوفضسا» هرعاط أ الف ةنطللاالز أ ىذا
 ههايوةلامىأررم لك (ىنعملا) م دروجوا ارينايسوسفاو دص# هب درك« دعس شهاجو
 يشتم لاما لكدوبعم هنا نطو وليت ىأ نوعرف اهلك نب رضسمتملا ةدصمو ءءاط أوه دصم
 هانم ىف لفرتو ابن لا هيلع تابقأ نم لاسو هتلمز بيبطق هنا |نمل هيلع سائل الابفاىأراذا

 هتلاذوعت ىبمل الاركلاوها ذهو ىذاام اير ةالولو نوكسلاروديهذوجول
 (تدك) م« قلخ ىاهري هتراودوعتزا «يلذ دير قدك نأ كنتم سك 9 ىونشم
 ىعمفاكسلا نب (ىادك) كاذ (كك) ريغستا [تناكلآ [مسم) راسهم فاكلا نإ
 /راص(ىمالا)ءادرلاو* (قاد) عقر ةراا ندم انعج ارميا[ سسواقلا ىارلا سسكس (هديز) بست
 زامل هجوتو تاغتلا ناك ةىلحلل'تارمحت نمو دو“ نم عقرملا*ادرلا سدالرمتفلا لاذ اناركسا
 ةدحتولوبت نآو ٠ تساهرمز ىو ردك دماراملامل ىونشم هربكتوهرورغلأ دسال
 ا وضم امسوارهزتي وثعملا بلا ىف ن الةيح ىندملا ف لاس ىفأ (ىنعملا) ي«تساهدرا اخ
 مكتلاومأ امنا ىلاعتلاتاذملو كافان ةبوب ىلا هلام ناسلب سانا !نمريتكه بسس مذا
 ماوعلا تراس ءاخلاو بصتملاو لالا بيسف ةيح لحل دوو لوبقل .مكدالرأو
 ةيسنلابىونعلابصنلاو اهم يح لاملا ىو ىلم داطي ثا او سنلاةيواغم
 مو مذمأب واد ينج «-غ: نظيف سغنلا هين .وتعمةيح قازرالاو لاومالا ىلا
 ىتوما توعرتىا ىاهإل قوتنم لوقب هاو هلاربغ يح ف ساو قا لومي جاللسا
 ىفءايلاوثي وضتلابةحوتلا او صم( ىاه) # نكمىبو اميه ىلاغ ون | ناتصسوم
 ىاش (ىنعملا) رضاع ىنننكم ظفلوةبردصالوأ ةيسنا ىسواطا ءردسأل (ىسوءان)
 ادبأ ةبسسواطلالعفتالوأ ادأ ةيسواطللابو فم تسل ىو[ نياتأ ةسمو ل عفتالنوغرفأب
 ادا( رك ا) هي ىوشاو ودول زاىزجاع ه ىوغادبب رث اناسوأط ىوسإل ىونلم
 فرط ىف ثرهملاتا(ىنملا) سنك ىممب ىوغنزر ىلع (ىوش) روهظلا مم (ادبي) ل رشا

 سي واوطلا



 نيبانوشتمث اكو مهعربسلاو يب ال 0 دانألا
 تو راموىومإو ىرتمرظننلانايوأ ءرملا ءركصه.نامتمالا دنءاولاتاذهلو سانت
 معو (ينلا) "رسب درورسر وأجر ٠ ةةيتأسلا و
 تازهللا حابب كيلعاوشرعىأ كا وو رثلسأر ىلع ةوبرش ءالتجالا انج ىهلالالاعلا
 ةيونعلا مسوتي زشلاورهظأ اد ىأ ءلورهفو 'لوبلغت تازهتملا حاج ؛وابات عاباتالوأ

 صقر ول (ىدلا) يتب 2
 نم اسركستن تعقو و اهدا

 ب ّ ريش سفن « بلفوح ىشكه سديد لحم
 | شةنروظو كتيعبس شفت بهذا ساخن اهنوكل فو لا مهاردما لثمدوسأ تي ررسلا
 هداج هع ف طخ عبشلا نياق ميلا داج سلا ذار 8 ربا ىعدملا لوفي هناك كييك
 سرامل هنا يدار ناولالاز وكس ىف عقوامل ىو ن باك ث يبل ناش ةثلا نمر عشا امرلظو
 وثم لوفي وىدام ىذملا اذهلو لاتحلاىوكن ا ئارو ظنامتمالا هيلع قواذاقنامزلا
 ناذا (ىا) مينسربمدوحرارربس شوب « شودبو صرحا تةزايك 2 كمال
 برحلا مج انه ةيمعلا فاك ضرك ظن نيكرك )ىدانمباكذ اودو(ثلسإ) ءاذثلا
 !) ريضاح ىلا (شوم) ناب ارك ااههنانعم راس فاكلارسكت نيك مبكر الف
 كل _ةنرتتال«اءاغرواكلاو لاملا صرح عيان
 :ر2الل ىوتمةريسلا لصهتالو ةروملا
 دعما توص (ىتعملا) يناكسقالخا
 كنابقما نوبلطي ءاءلوالاوءايننالا نم

 قفا
 يولفلاضرم نأ ىلاريشي (مخافض|هقاجرخنلنأ ضرم مهبول

 هرهظيالو مهدئانقعُث بخ ىلء عاطباللانا اونظف ةيذاكل انوذظلا
 اولر) لاقو مهنا عأهف ةرعو لسو هيلع هللا لهلو بر ىلاهذربخ أ دق
 ىفىأ (لومل نحل مهفرعتلو) لاقو»اب الا ةءاراب(مهاجس موق

 ناو مهرئاغ نع مهرئاوس كربصق مومالك أنمى رف هللاروب
 ارونبرظني ىنلاو بقفل ارونبر ظني فراعلاو ةقرعلارونبر ظني نسزللافةري



 ا كي كل لوهز
 (ىسانشاو) بيهمىنعمب (لوه) قيشرلا فيطالا ندحلا مسج
 تاكولو (ىنما)  ىنمع(رد) 4 يعج ارلاو واولا تمن (ارو) مهفتو معن ىسانشرهاظ ىنعمباو
 لوقلا ن1 قارهاهلقفانما ىأ هلعت ةيكسشلا بيهمرظنملا فيطل ةرا لام ققاثم
 (موماسجأ كابمغت مهتيأراذاو) هينئلابطاخمدا 'ارعأ اذهلووهع زبىأن مهيولسأوأ
 ىوقنل نعي ىربكلا دما مخمل .ىمهتا 0 املا

 م
 نوحإلل ىرتثمالثماوطمرادملا نخاف بلاقلارادج ىلاهثلا مه

 0 ليلعت ادا( نوح ] ( ىرتشم ىإهكيم نأ نما «ىرت ىاراهزرك نلاذس

 امل (ينعملا كا (كرتأت)زازاك (اهزوك ) راغفلا ىناوأنيسلا
 ير .اذشان ورح هزوك نار ىسد .د قزح يوت فرتشما, اهضمتاذكرافتزا 2

 ذراعتا :لاوهاك ةزوكل ال ءآرب بزيشت تأ (يسلا) مار
 ٠ دوبض توك ركبدتسكشل بوو ىونشم رو كما نيثطلا نم
 اوهتسكش نهج ءتسكئازوكسعلا نوس(ىنعلا) هدو ربع
 تدشراج ثوسلا ناكميعلا زوكلا توسدب .الرخ عونك

 ةردصمومبح هه دنك فب رعت ف ديآى لأب ال ىونثم عماسا لو هنأثرمخ
 ةيتأبرد ملكروكملا الافرعيوأب توسلا (ينعلا)

 امغأىلا ارظناءهل لأ هناعمرد هلا ىلع عر اضملاوىفاسلا مقاسغاوةلنمالا حرمت .ستىف لبق
 ريتعي لو لمعلا ىف لعفلا لا سا ةهجربتم ملل يقنأن لومعملا ىلع لماعلا مق هيف تالمعيدق
 ىونعلا طابترالا ةلعنالاثلقهثع ثحاب فر ةرصلا له ناعم قات شالا فردصملا ةلاصاةهج
 لاير الان الل هعلاربتعاة هيف قامتثالللخدالو ,نكما !مهن مهما ةلثمالا ن ! نم عسجام نيو
 ناجل قفنم ل مسعلا فهتلاص ا ناللعفلاةلاسا ةهج ربتعا امناو هال لصحتال ىونعما
 مقا امه ايف فلنخم هنالو افتسمالا قر دصملاةلاسا فالخج نيبفوكلاونيبرسبلا
 ةملالاعفالا تناك اذان اهرد اصمرغتالة محلا لابعف الاوىونعملا طابترالا لصح لعفلا
 ًاردصمناث للعمو صنان اضي أ اهردصخ ةصقا ثناكتاواهردصم ةمالىشتفتةلعلا نع



 فرعي لعفلا نا عتق مرخآى ءانلا,ثلذبو هلعقاةلك اشم 4وأ نمواولا ف نسف دع دو
 لقئاذهلؤ هدوجو ردصمريغب وفرعي لولعملا عف فارما وذانلا نا كءرسغيو ردصملا
 هدحراوج تعشل :هبلقعشخول ةالصلا ىف هترحب ثبعي ىذفا نع لسو هيل هللا ىلض لوسرلا
 نم:رهاظلا ثاماكلارمغ ةبحلا نم ةرهاظلا ت اماكملا نان هنالك موولعما شي قفانملاو
 أدوغيفو رنا اتيدح وحل ىرتتم لاقا ذهلوةوادعلا اوةوادعلا

 /ناىلءاهجو ىرا هلال ن اهم الاثي دح كاكا( ىلا
 |ىفاهانرك ةىتلاثو راه ةصق ىرط افختث أر وغلا ىف ه بنا دمدرغمضام لصف دوغ
 /ىلرهثلاو لبقاهر كس: لا هرارسأ ن م ةيعبل عج نلف ىحولا بنأك ضرعم ف لقالارت ل1

 ناي قاذهميقاعتوح تاناهمارتاشباكرلدرثو راو نوراهةنإل يفوتلا
 نفك نازنيزا سبب اق ىوشسالعو لج قل! تاناسضما ىلع مْ أرجوتو رامو تو راه ةصق
 الدتاقةألا كنس ماذهربت (ىنلا) قيرتارازعرا مرا هحدوش هكر
 نافك مساوخ قب ىونشم اهرارسال ةباغالو اها ةء[خالدنال فولا ا الوفا

 اءاو تونك ان « اهميه ارد ةصقل |كالتىفتاغيقلا لوق تبلل ( ىنعملا) جب اهب
 ب مالكلا نالت اي ,رعتلا ن مدس اك دئاماونآلا ىت>توراموتوراعت «ةىهو
 "٠ لدقسرابس ز ركبدالج الى ؤكماهوك ذمز) ةيهلالا تاناتمالاتابسا:عفمالكلا
 نماريثك ىعيةليلةةسقلاربتك نم قرخمإةلجح علا جلبي زكوشعألي حرشدي؟هتفك
 نموذعرشك اهضعب ىلع لولا أ ل ستغلاك نق َرارسأو تو راموتو راه ةسقراوم ا
 اتغاالامهتدابعةرفو وامولع ةرْثك مم امج ربتعيلف اهشعب حرش باهلك اهحرسشنالف ليغلا
 نك شوك ف ىونشم كلم لف ءاذها كبف يكف امهلع ىرحامكر !!دقعاو

 عقساىنعمسمأ ل عف(نك شرك ) هارتورامتارك اج مالغىآ و ازنتو رامار تو راه
 مادخودسع (ناركسماج) ءادتلاةادأ (ىل) اذهابو أن يدلاماسحابتنأ هتمش هلءافو

0 
 د« ثاهجولنخ نمايتو رامو تو راه صف مصنلا با اطاوأ نيدفا ءاسحاب ميسا (ىنعملا)

 نك (ىنلا)_مءاتجاردتساىائاعزو 00
 ناكملاونوكلا ناطلسىأءاشجاردتسا بئامع نموهلالا :دهاشمنمتو راموثو راها

 ةصقن ارب



 انهن

 اير نان امهيبانسةثنةداصلا جارعم هع ركس'ىأ ى قا جاردتساوركمنمدوجوم
 ريوهلاب هعوقول بقهتخيولا ذا جاردتسالا اوراكل ناركستل قالا تاناةمانعامهلفغل ثو رانوتو راهكاردتسالاو ركم اي رطنداببع ىلءاقوذواةو ني دبعتملا ضعل ىلع

 شمادشن اإل ىرتتملاتاذهلو نقداصناجارعمركس*
 ىاعت. هسفن(شماد) يح (ةناد) جدوشك دئاداهح س ماعلا رو

 (ىعملا) عفى ةم ,رعلا اكل مشب( دوشك] لعب (دئاد)م اها «>عبج ةسرا ١ ياا بما «ج ا عنماعنا(شماعنا)ماعط (تاوخ]تدا| و ركس/ىتسم) اذك (دينح)
 ةبح 'ىعي لعير اهظاو ف شكن مك ىلاعت هماعتا ماعطوا اركساذك ثرأل أع هفنةبخ
 ةرثك تلصحو تر هط هماعنا ةمعطأ نمو لمءالبتو هو هركموهر هج
 »« دلك زاهديهرو ددوهتسم قو ىو ثمتادها مو تام ءاكموركسو راراو ةبخشو ودع
 . ا يل ارق داكنة( لا) جبد زييمناقشاع ىوه ىأ
 يح فل ايءتادأ ىوهىاهىدعلابنيب راضتاوشلاوسغئلادبق ىأ دنك
 مهازنو امهترإوط ىلع نيدقعمبرآلاو افصلاب مهتلغلغو
 نامتمالا (ىنعلا) م ربسحاوب زاوعسسترضوكا يرو ري زداسدرك ىدا 20199 ىونثم ةثبنلا لم بلا علق نمكلار ناضقآلا [:هرسرس جرو اناضءاو انيك | زر طلا اذه قدا اواعبرلر(ىنملا) هم دوور 1950 توج شرسرس «٠ دوار رد نآمتماو نيك لي لب ىونثما وفد في نما مفواكيشأ مدلؤنت نشاط ىلاعتهقل كح نع يلذاغ
 نارك نوكي ينم ىسول الا نامتمالا نم مواربخ ال مهنوك ةلاع ايلاع مولفس ل عج ىئسهلألا
 ثو رامو ثو راسو نوكيالا ذكر يسخ سأرلا ناركسا نوكيالكفريسخ ءالؤه نمسأرلا
 3 قدنخ ل ىوتشم ىهلالاناغمالا نءاولذ الها وربخ
 فاخيالرانلا ى في هنا ضرفول كلم «ءادق بعتلاقدن نو بذا ةيودحاو سأرل ا ناركس مادة نادسيمل او دنحلا (ىدملا) يي ثسيكسلم شوخو ا شبين دنخو هاج
 يدرك ىدروحر وب رادودا دشلب هوك تاربىهوك زبنأ ف ىوتشم الم قرم ا
 لحال دابصلا فوخالب يمسي ورواد ىلاعلا للا كلاذىلعل بلا سيت لاذ (ىنلا)
 ان دئيس دئ رج فاعانإلا ىرئشمىلاعلا ليلا ميرنا

 ذلعلا عم ىف_مللا يتلا الا ذىتح(ىعلا)
 « رظتدزا دابر كيد ىهكر 9 ىوننم ىمهلالا ناغمالا كح |
 بلا لع ىريارظنحيرب ىلحلا بتل كلاذو (ىنعلا) يركذ
 ل هيلغتف ىثنأ لبخ
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 نانا ى م الالهت ران ةووشلا هلعمفةرخآلا ل بلا كلاذىلاسأرلا تا

 ةديعب ةفاسم نيابحلا نيب نوكمس(ىعملا) هيارسشمر هولاديكندي ودعك « اروداغكب دن
 فار اىنممب اكل ارسكمدرعارمسالا لعذ هناك رففىري رخآلالبطا اذك
 هني ةمولاب فارم ا وهلا ىربت يلا بحاسنااكف تيبلا ىهوازنسلا ةعولابىأاريسهمولاب
 010 /!بئولاىارربملا بتاذلك نيه

 لالالا .(ودزعارذ

 نر( لاا (شديا) بئرلاىعب (تسج) ليل
 خلال بملالا بولا ليمهينأب هرك -نم يحي _ءارذرا دفع بلا سيتا كر

 ذ(ناسرءغنازممي(د )بولا وج ديمج م ده
 "اد ايصروا ب, قسم ٍنانارلب امهنذلالانيايجلا نب لبا نس

 .كب) لبجلا سين ار امن رمت (وأ) مهن راروانوخ
 'ر) همدا(اي وانوخ ا لبا (دوخ) بره(«

0 0 

 531 «دركز :نادآيم نادايسهتشإل ىوكم هدي
 و طسواود كيدابملا(ىهلاز دى هتسشن نجم

 اديص بلغ دشاب
 : "الا مه( زةراشامسا (نبا) 7

 اتيت سوجامش (ثسجو) عي رده( 39د( 0
 نوكسحب اذكىربلا سعتلا اذه دبس (ىنعملا) ردعلارطانوءاربكأ (ِتن (نتمهخو) بولا

 ءار و بئولا عمب رسو في وهالاو يلا لبجم ىارالاباقاق
 : نا كنز ماداسأ

 عدو تجتو ساهرا مرو كوشم ليطاالءأ مزن ءاشفلا أ اذاوكذالرلباو
 نم فخم (هحراإةعاوتلاو وقلب وهو نسب“ هدي شربسك اي ماد



 ٍ .ىلع لان ان هيبلغ لبا اسر باتام تسرنا ملا ل ةينامسكلا طوظللاو ةيناسفنلا تاوهشلا ف اغمحشو انيغي هلحر كلسام توكب نكس ةني لاو لكشلاو ةروصلاو ةساي رئاوتكوشلإوةوملاو براشلاو أر لاب امسر وكي هنا ضرف اولوتسر (ىنعملا) هجرالسام (شربك ان) لا وهو(مإد)ع راضم لعفدوخنز و لع( دوب) ةكوشلاو ةردقل اوةوقلا نع براوشل در فمي برا لا ىعمب(تلبس) قردلا ف ةروسكلا ءاببلا ةمجرت ىسرانفلا ف ةيحوتفلاءابلا نان سأرلاب نعت( زسإ) كر اونعب هج ك١
 ةينابيفنلا تاوجدلا نم .زارتحالا مانالا ندةريسلاو ةروصلا نحو هام اوةوقلا نيثكقم اؤياكو لو نامزلا اسر قمن الئبثلسران ههابز هلامو هنباك اله بيس ناك عقوفةب وين للا تاووشلا ذين ١ هدم آهوطغي و ةعساو ةرشح في رطىفاو رفح
 انوا ةلودلا بلاط لاحاذكسف ئث ىلابيالفميلم ةرشلا ةبلغ دنع ركل راو مسماتابهتشمو سغنلا :ذفوةومشلاركستتس نم ىلذم ناركسابف( ى علا «ضشردانيببتو عنئيسم ه ربب توون ىسمزا نموهجخ وف ىرتشم

 نا عاهد (ىنعلل
 لوبحتره لب ةوهشلا ىلا تافنلالا لعفب ىم ثا د ارح و هك امان تبادلات و تول ةمدقمو موسما أ شنمو ةيعرشلا دو دا ىدهق بسوهو قامحو ىفاسنانفاركسسو قامروارراارك نايا 1و

 لصأ ةغيشملاو ىزاج اوه ىفاشنإ سي .
 قيمتالا« لوديءيلا لصاولا انهن ىرديال بحلا لسأ ىلالصيإل نموزاجلا نمالصأ
 نرش لف ىونيمالنع لاقا دلو هلت تةصنأواو كيلا ىمو ةرذعم ىردعلاىوهلا
 يرش لالنا مادام (ىعملا) حلاملاءابملا ( دوب )برش اذا (ىدروخت) مادام ىنعمب و اني لارسكب (نيربش) 6 روومديدنو رددوج شوخذوشوخ و وشب أى دروضان
 أرصبلاوهو نيعلا فرونلا نحل ثم هئسح اغيطل انسح كانوكي حلاملا«املا اذيذفاواسح
 :امدملا طلمءامةينامورلا نيعم ام برت ملاذا ةينامسملا علم امريسأ ايف
 ةيمانثدلا ,لثاذا ىرت :_.نامورلا لالا ىلا تاصوو هللا ةذو اذاام أو نيعلا ىف رونا
 دا[ بةاسزو ىزارنأج نكرب «ناه-[ىأهدايزتاءرطقؤو ىوتثم اهن وان ءضيقنتت ةللام
 ءامللا (تامتآ) رك ذئلاوهوداي عمج(ىاهداي) م ىنعمب .(رنا) ةدحولل ةزممل ا(ةرطق)
 (ىنلا) نتاسلا نمو (تابتاسزاو) بارشلا م (ىذ) حولا (االج) علقت (كر)

0 
 )امو ماقام

 لماذا



 | حورلا علقت قامورلا»اممسلا بارشةرسلق ةينامسملا تاووثلا بارش ارك ماب

 لاتلاوهو شنب ركست ىذلا ىفامجلا قالا نموىويندلا باريثلا نم .قاشنالا
 ىزاحملابارشلا لتر ظىملالابملا_ينعب كاةرمفو 0 بمتلاوءاجلاو

 (ىنعلا) مار لآن ىاوحورتلالخزو « ار كالمادو أب
 || ةينابرلاحا نزال هألا ةالح ن .نوكي رك سىأو الال“ 5 1

 0 اسوا ةغاراشع + (ينماازتضارلا وبلاوةدحولاهرخا
 :اظذلا حاور الاىأ ايلفاوطر ىهنالا بارسشلا

 ناكللاو نركلا ارك ىأ ةيئدفا اينلاهذهيارشنداو ,رسكو أ ملع اياقاوطا رقيسدقلا

 ٌ مميشيفاطيشلاس غتلاوفاوملاحورلا بارش عاوك نشأ لزااو راو ذأاوقوذلاو
 » رودود ديمو جاركمزج و ىوثنم ىلإرلا قشقلاو ولالا بطعا باريش

 ١ فوه (!نآ )الا مع
 ا نسلابا رمتااوطب_ جل نيةلاريغالا(يعللا)

 ودر عراد ل ىونش رولا ف نيزوخدلا
 7 .اذلاةداعس اوك نو نيم علا نمت لس نم موامأ اودطق (ىنعلا)

 : ::لوالارطثلا قدا “تك تال ءاهلةيابنال الو ثعاؤأ اوهرز
 هرم: 8 ىو .اوءرزو ع مفاكلارسكم يناثلا ىفو بئاهركت نم
 مسهقوش ةرثكو مهركسددعت ن متوراموتوراهف ( عما ) ف غيموح ىيداديشاراب ئمزرب
 ضرالا قلخ ىلع انرطمال ىأ ب اصملاوهو ملا لْمانزطم ال ضر .ضرالاى نزنولانلواماولاف

 ١ مسجدا شؤون نايسهلاوو فل ضرالا هج واويخ منال اسحالاوةلا دل رم
 تاداصر نا هلاولد-ع هاجدادم نرد ىعدرتسلا و
 (أج) لظلا(دادس) ذه ىف هانعمنياردءريدغت (نيرد) 0

 قامنالا ايميل اناا ناك انطساو (ىنعللا) ناكللا فل

 5 وسلا 0 ناو اسر



 م
 نيه و البث شدرذ حاتسكودم نيهإي ىركم نايسعلاو وغلا غيكترالناطشلاو
 الي ركردناةناروكو يح

6 
 (نملا) (ورم)اذكو باهذفاوهو نديود نمرشاح ىن ( ودم)

 اليركلا لاذ عماوم البلا رصف بدأ | ليلئامر حت بهذ الوبمل فن ىلع دا ءالا نممص ١
 ىونثم هللا باذع نمصالخإل قذوت ةريصن ىل_ءنك ينعي ىعأ بهذمال ابندلارادىفو

 ماظءورعش منال (ينعلا) يي ناكل اسىار ءاردب اين ىو ناكملا*ناوكسأو ىومزءك
 ىهلالاروفلاءنكلا هل |ماظعور عشب أراء ايندلا نانا ط نيكلاسلا لجر دجتالئيكلاهلا
 ناوكساارماج و ىوننم وؤنتل لنا اه ةرثكمرتسغتالو .ان ؛لالولاةطرو انما نان
 قو رعور عشو ماظع ب رطلاة لح (ىنعملا) يي ىتهدرك ىمالروث منك سن « فوكو
 مزاللانائيشْئثالل هج ىولالار وهلا فيسارب : تحس هئمايلاخ ال دحتال ب ضغل ران ابرام
 ,قح تفك وف ىوتم نامتمالا ا نءاملاسومتيللامالاعمبج ىف ل اية>الاثلا ل
 | ىدايع ناىلا عن هللا لاق (قنلا) بتتناك تكنو: روع تغستأك كا

 | عضاوتتلاو بدالاب نوشعض رالا ىلع ى داش و فو* يلا مشب تفج مهنبذا
 | ضرالا ىلء دوش () كل ثارأ ىلا هتاهكيزفنامرأددتيم نيا دال ناقرغلا ةروسي ةيآلاو بهتلاوءان رلالهأ ل ثم نورضغيالو نورتصتي النيثيه مهترك ةلام.ايملاو
 نوابست الو ى أ (امالساولات) هو هركبامجم (انولهااأ عمان اذاو) عضاوتو بك د ىأ (انوه
 ليلا نولا سي نيمئاقىنعي (امايةو) دجاس مج (أدصب مب رانوشبي نإ او مالا نم هيف
 نو مب مهىوهل او سفنل اوناطيشلا دبع َتوكترلا ةايعون بدلا ملاقو نيلالج ىهتنا
 اذاودح أ مهترمش تاغسرابغرات ابىذأتيالثل هللا ىلاريسلا ىف دوجولا ضر ا ىلع
 تاماةلاو تاماركلاو تاو هكلاوتاذالا نم اوايندلا مهوولحاجلا مهطاخل
 ىبهتا هم نول عدو ءمالسىأامالساولانأهنم ىلا تاغتلالاىلا ءامدتسالابتامردلاو
 (ىنعلا) يركز يهرب وترخفو«ةويزج# رازراغرد دود نوح هنهرباب إل ىوتمركذ امريغو
 توتااريغبن حلاو كولا ىف بهذيافيك يأ فيك ىندج(نوح) فاموه ئذلاال ثم
 نادوب«سد «» نأ سوك ن كيل تفليم:نياولا ىراشم حطابتحالاو ىنأدلاعمركفتلاو
 ىلع مادقالاو ةكرملا باج فت رم ذأ نكلو لاس ناسا ىنعيىدملا ذه ف ةكس الالات ءاشقنلاذع(ىذملا)مادقالاوةكرملا (شوج) باجل (باجرمتارطب راوي تسس) .مه ناشر نالا( شوك لاودتسالا نكلونج نكي لن تناس) يدان سرج باص
 ,ناىلع رزين منا لاو نيمعالا طبرربغ نطابا!تناج نم مهناذ ؟و مهيع أ اوطر (ىنعلا) جا هتسردوخت اك اراتأ صرح ها هتسساراهثوكر اهعسج ف ىونثم لوشيا ذسهلو انك لومءامن ا طبسلا انيلع طاسول تورامو توراهلاقو ةمر 1



 اذهل
 ائيششاىءارران منال اذآو مهيع أطيرنل مهسفنأ نما .اوساخو اودهاجواوضاترانيذفا
 ىف هدهزونيدلا ى ههقفارمخ دبعرمتلادارأ اذاالس م يطرقلا بعكن بدت نمو نأ نع
 .امدهت .انعلااولات ياللا شقا تاب انم ناذعو هرم رسول
 ارمسخدب "تيحزح ةأزب تبان ,ىونثمةيالولا ثروتو ةيادهللا
 لئتاشم ىهاك اع 500 ب رعلا فاكلارسك .؟,(مكصص)
 تانانمريغ(ىنعملا) لرقعل ىوذربغ قمل دنهجت ااكلوقملا ىوذلع
 .٠ ”دايمار سك دوخ يفوت دهج إل يو اذه ىلعفمتلا بضع خرب نمهئلا ةبحتربغو
 0 هلا 0 0

 اوه

 0 رك رادو
 ةاكمل هيفءايلا (فرعرف) 2-7
 لك (<ره)ىفن دا(ى) يلعن وح فخمة سرافلا ميجلامضن (وج :ببفالواىذاملا
 ير مدكاهأو مالسلا ل( ديس هو هب هس طبوابارخو اي ةةتواقرخ ناكىنعملا فوه ءطرخأم لك ملا نفوتال, نورا بونلا دما ادا نوعرخد ال(ىنعملا) ب
 نم نك( ىدملا] راه فرعا سورينربعمز أو ةرازه شمكحر دو مقم
 [سديدومىدوممدقم يرحم ل مياتعالو ديعالب انااورملا نيو
 0 (يعلا) هه بارخار_ةكمو رعرفدنك 5 «باوع| « باو
 قد دوتنوج. و موج لهاايو بدك ريعمأب ط ىو ءابارخ هكلمو نوعرذ لعضو لعذ: هئايموغلاب

 موتلاولايلتا قد تركي فيكن وتلا لعأو ,ربعلل وءرقلاق (ىنملا) «موقباوخو لاح |
 ا ىونث ءنيط ايشلا نمددملا بلطي هاسا ,كلملا ناركسهنال :ز ذ دو ءرغلة يسنلا وهن ع كلا

 قيرطلاعملا
 0 0 ,رشلا هتضطن عفت الثثا
 .احكسس ىتل البلا كالت لصو ىتح (ىنعملا) نآس وعرفت
 ارو رتادرانوربك و ىرتشم ارقفناواو ردو نيمضلاونببعلا نم نوغرفل نوب وفا |
 (زوردا) نوني( دترأ )جراخ ىنمم (تدبب) م نامداتتتو عيتادبم ىوسمءاكبزا |

 بار سلم ةيب رملاءابلا عيش (مزي) حابصلا ىلع ىنعم ةهرعلا*اسبلا
 نا طا لا تذقو سلجم :مرعلا ةهجىلاحابصلا ىلءمويلا لاذاوج رختا ب (ىيعملا)ةيعصو



 .ةطسن فو. مزيدعنواولا تناك اذا اذه[
 أ هك راك: ارهتردددومردبسن ]ف ىوتشماتفلارق هيله دحاالةردقال يولالا كسل |
 دليلا ف تودانملالمشينأب نوريعملاو نومضملا رم ذعب 1 دام
 | هلجىاالضلا9» ىوتثمناثات نوعرخئأ ناطالاوهورا, ره فرط نم ءادسنلا ام
 2 (ىناللا] جنسنازارا# دئاوصم ءاشوي نابلبئارسا
 انمنماورذتنأب ناكملا لاذ نممكو هديناطالا
 ا) «باوترمبدنك ناسح ا اهو بات ىنيياغوراراسمتان لا
 ااوهو باول الحال مكك نى ىأ ن احلا مكعمرهفي وباغنأ|
 .ةىروتسددومرت نديد « دوبنىر ودزارئاربسا كك لف ىرش رركشالوءازجأأ

 ةمهدعرأ ىأن وعرف نمدعيلاريغ مهلن كيل لث ارساونب مهوءارمالا كلاذانال (ىنعملا)

 ايتآرجب ه راسيب دمر ىدن دانا ا» ىوشم مرجالهتيؤ رانذا مول نكي
 .9(ىشيب) وي رطلاب(هرب)ىذاملا ةاكملماسبلا (ىدندانخ) طرشلاةادا ( رك) جورب

 0 (وأ)مادتةيسرأ ةلاغا

 يلم ىأ هحولاب( ورب نوم اني (ئذتشف رهيبنتلاّدلا ذ(هسام نآإ
 هج اوبال أي لبق مق ىذلا عئلاو هسننتا 'اذ(زال لف ذذ اس ىأ نوعرذ ما 5
 | ساب وي ىوم مهلنغيفهارالثلا ورتب ىأ مهو دوما ليئارسا ىنبنم دحا
 || تاكهمكحو وعرف هيت (ىنعلا) يب ريخاشك .ياغل كيو :؟ركو رعس عيه شين ءآ دينبأ

 || مضي دكنا ىلعتقوف (هكرد) ليئاارسا نيريسالادارأوالمأ رم سارظن الداب ذم
 ٌ توعرفوهو ريالا الاذءافلنو الت قرالبو مكفو)ناءز مسا ةيسرافلا ف احلا
 || توس(ىنعلا) بدنك ىراوبدي وردنردنات « دوئسشنر ردوج تاشواج كنابإلل ىوتشم
 طئاملا ءههوو نولاعج نومرف هجواوريال حق ررطلا ىف ليئارساىنبءارسا هعمس ا« ابغنلا
 هر وزو كوننم مسهكليف موهوجر ىرالئل دوءرخا مهرووط ناصر
 (ةوش) طرشلا ةادارك اوففم ( رز) ميدو تاوارسرب ردبعضأ هنود
 ينل ]عا نع( دبى الاذ(مخ آمن ةيرملا بلا مشيدا ذكر دركي هج بئاق
 || لم بناج اني ءامامرممنوكي ريسالا لاذنوعرف هجو ليثارسا ىنبءارسسأ نمدحاو ىأر ناو
 ترظنئثىاله4 نيلئاقنب دالحلادب نمةعقاولا تاب رقمااو تاسايلا عأأوهىذلا كاذدشن

 نوح « عتتمىافل صرحا دونا ىونشم هني و رىلءتأرتحا ئثىأب و نوعرفهحول ||
 || ءاقالا ىلع صرح مولتاكوآعنتملا'ءاقتلاءاصرحاؤفك (ىنملا) يك عئماعفىمدآتسأصي رح |
 || نادسيمول عئمال صيرحنافالا ىرق-ىلم عنمايأ هب رح ناسنالا ناك امل عئامملا ا





 ةومذلا تافصلا نمت اداونلا(مهم هوتىلااولو )نارام اهلالا تافرمصن نع غرف (ىتنالن)
 اينابراماهلا(! 5 انعمسان |!:موقاباولا) فرصتلان اسلب(نيرذنم) ةئيسلا قالخالا ىهو
 كا ىدم) ةزتملا بتكللا نس(هيدبن انتة سم) باقلا د ىلاعو رلا(ىسومدعب نملزنأ)
 (هّللا ماداوبيج أ انموفاي) ى م (عقتس 8 ,) لابلا نمجرخ (ملا
 ًارفغي )ماملالاىأ (هباوننا آو)ةيعرلاتاملل اها! لامعالا ىف حراوا لاو ءاشعالا لاعتساب
 نمو) ةئمحلاىل ةئيسسلا,نمقالخالا لي دب (ملأ باذع نم مكرحو مكون ةنم كسلا
 نال سم هجارخ رخل ؤةيغرلاو رئدلا لري (ضرالا زحمه هلا صاد بعتالا

 : لالش كتر رانا سموذي الو ةرد ماس |
 (يملا) 0 .مزارذحلا و ديثكردلا ناثراك توعد ىونثم ىمهتنا
 دلبلاج راخىلا مهصم (ديشكردلا) رصملا رهاعأ مه (داشر ءتعدخ ىأراكملاةوءد

 ىاديشرا ا
 يأجالثلا لع ”ةجسلاقاذا مالالا نؤمن حو رلا مولي ئذلا ىلا محلا ماهلاوق
 11 حورلا ىلاوليقأ ىأ هيل 0

 .از[انلا ىهو لوغملاةليحو لوغلا
 )تب ار تامَدل ةبلاج ةريثك تاوهد

 (وسلا) كرك تلاع ايكيا روم
 ا ل ب

 ةيثاسفتلات افصلاو تاطيستلات
 تاكو لو (ىعملا) « وجي لد ب>اسوتناراوخ مكتردو وخ

 نالباغلابح اس بلم لا ةلاكالا نوطبلا نكل ُهئيش مسهئالخ

 0 تساهكتسارهكاردالنردإو ىونثم رظنت لكشف نورو:سمتا لهأرثك ١
 قرغانملاةمولغراسالا عمرهارحلارصاارعت (ىنءلا) «تساهكنننايمردنااهرفن
 ىونثم هدجو ذو ايش بلط نمتالب ا طلاب يلعت ةدوجومبويعلاوتاراعلا طسو
 اول :عمسالف (ىنعلا) يناودتاديم بناجانهكسحب زا « يئارسا دن ديشوحج سبل

 نادال بابل املا سي رعلاءابلا مت (هكب )١ اركر

 كيحليثارسافب وغرف بهذأ املا (ىنعلا) كي ورهزان سب تأشدو دوخ ىرر « دادرب

 قينوعرف ىرأ ءارصصلا ىلاذنيدملالهأ م .هرك ذراملاران تلا بهذأ كك ارمجلا ىلا ةني دما نم
 هدا تتضودرادسرل ) ىونلم اكواب نما تع ذاتلا اره رجاعا



 مه اطعأو ةبعال1ا(ىراداد)ليئارسا .اىنبل لعف (ىنمملا) هيدابقتآداداهدمو مءاطعمهأ
 دابقلا كاذاهتضرئانالو را الىتلا دعاولا مه دعواشيأو ءافعلا مهاطعأ ضي علخلا
 هج و ناتناي كارب تازادصبإل ىوشم ناورشوأ مساتتو عرف ىأءاق

 حب رقت ل جال يث امسا ىنبل نوعرف لاق ذكألادعب ( (ينلل) ناب تءاد
 هيام ىموماندب ةفطن فتق مهرعم التل مهئ اسنان 1 رذثار .ثاو) مكحاورأ

 5 دطداد شطسانإو ىوتتم ةسرعلاءذل_هىفاوداث مكعبج للا
 عمان (شضحان) م ميثك اساجفنا

 يمتد شاول اش باو 1 | ةنكحاةسفر .ةمقسم ام اهدسةلمهأ | نيسلا م
 !نوعرف لاول ةلبامتءاولاقو (ىنملا) ثوعرذل جار
 انريشنا ديم هزا نوعي هرذتدتكر 0 ارهثذصر هرعلاءالسهىف نكس

 ةيزاغ (ىعلا) كي 10 « شتمدخر لا مهنا كارم شرا 0
 أرد نياربد الرب ىلا ثفك ط ىجع ثني رك نزك لا ةسبدلاقأ ضي هتمدخ ى اضبأ تارمع

 نارها نارمدعل نومرفلا (ىسعلا) ويك رتب تونز ىو ورم نيه
 ىرما معمار امض بالو[ أما قرط بهذت

 نوعرغل ناره لات( ىن»ملا) م ونءاوملندزجع مشي دان عب هو وتءاكردنيرد مه مسخ تنك

 بولسطمو 'لدوصقمربغرأ 0 ن اوال مادخىأ ماكر دى مانا اشي
 (ىدملا) م تاجدوبلدارتوءرمليل ه نايل. ارسازمهتارمصدونإلل ىوتشم

 ىو هدنع »تاكل ح ورلاو باقل ايام نوعرغل ناكنكل ل ارا بن ءنارمج ناك اضرأ
 ىتم (ىنعلا) يدنكت[نرع ءرفناب فوخدكت آ « دثك ناي_سعوا كى دربك ى لف
 دقعاو هنقادص لع نر ءرفنال ادبأ لم_ةبال4نايسصعلا لع ةينارمصنأب نوعرف نفي
 ءاياذا ن وعر فرك ذيرلو نوءرق حو رفوخ هتمىذلا ١لا3نارمعلعفب صوصخن ىلع هيلع
 ىلع هللا لص ىميومر دامت دش ل ءامو ىبوم ردات ن ارم ندمتآ عبج إب سيمبل ىصردتلا

 021 ل دج م يب هيلعواتينن
 * ءاكردهاردواو ترب 2
 رعد جاي دن( داي(



 قوتثم هننلبل ىأش يش مونلا نم هنظفبأو هتغشتسابو كارم ى-ءتعقرنارممت أما || (ىتعلا) مشرفا باوخز شد اهجرب ٠ شبانديسووداتقاو رينزإلا ىوتثم
 راص (ىنعملا) ب شبلرب بازاهدركناراب هوب ه شوخديدارنز ووارادب تشك ف
 لامواليبمتاهفث ىلع هتقش نمر طم والاجو انسسح هنأ سمالىأرو مونلا مان نقي نارمع
 ىدزياىاضقو قوشزا تنكس ٠ ىدم نوح نامزنبا نا اره تفك 0 ىرتشاولا
 أ بوسنلا٠اضقلا نمو كيلا قو كلا نمتلاتثيت فيك نامزلا !دها ول نارمع لأق (ىنعملا)
 (ىنللا) هب دربقردمدتتآدوخاي دماينرب ه» دب مر همزارانكر دش ديدكر دو ىوتشمى اهدنا

 اذ (مدنآ) اهتناعىأهنشملا مصساهاهبح نممالكلا اذهاجعبسالل نارمصلجرلا ||
 هلع اهعتم ل بعامل ةيراحم و (دربئرد)  هعم مان( دو اب دماينود) تقول ىأس غنلا أ
 دشتفجل ىوتشم ىلامثهقلاءديريرمالةو شلات باغو عاامت اخ فورعملا هدوعرغ
 هتجوزومنارعراس(ىمملا) يدوخ راك »نزوات قكب د ٠ در دريس ارتناماوا

 مساظم سمأ لب قزج ىادر راكب سيفاذه :أ مانا لآل مإتةنامالاوا وهما ىأ اجودرم |
 (ىنعلا) 6 /ىثك نيك شكلمو ءاشزا ىذن 1« ىتتاكازدر دنسرب ها ىو هيذخأ
 ةكلم نمو داطل لا نمر هستر ا للان هنافؤقَرتيَ ءَكَرَع دي دسح هنأكر اكلا اذه
 « لم منامامو فر طشمسشقح و تابنو-ومنيمز وع راوج نء» ىوتثماذك امامنا

 | مامن حنو فر طشلاء اشك قحلاو تابنلاكىسوم .ضرالاكت ناو باصحلاك انا هنأك ( يملا“
 ماك ىسومر وهظل ىوتلا بيلا نارا لنالقسس ولغلل ديك اثنوب ولغم نويولغم ىأ
 نادم « سورع ىاناديمءاشزادرب وتامإط ىوتشمىهلألا ءاضنا دوب ولغم ن خالات
 قيكتالو(نكمإ اثم (زا)ىلعتال ملاعب (تادمإ) كاذ(ثآ )ىلعأ (تاديم) ناطلسلا نم (هاشزا) ةيبلافلا  مةءانك (هرو) ةيولغلا هذيك (تام) سوفا نكمامزا

 نمقيبلاغلاو ةسولغملانا سورعاي ىلعا (ىعملا) لزولاعمنعطلا (سوسف)ائيلع(امر) |
 :ىنعطتو ىرضسم الو انم اه ملعتال ناهتسصملاو نوكلا ىلا تاطلسلا
 « وزاد: ىنوعرذنبا هتكإ» ىو ىهلالا اضغلا ىف دبعال لخدم الو ىلا ءاضترمالا
 اذه ق راسا ذهنوعرف هنم فاض ىذلا لاذ( ىنعملا)# ونس دج مدكدكمدنبادشتسه |
 اردو تغب نارمم ندرك تيسووو اعماجمو؟راغم ىأاموزيثل ترس نيحادوجومتقولا ||

 نأب اهل هتغمامدعي هتجوز تامة يبو ناس ىف اذه يك ىناب هديدنا سمك تعم احجز دن
 1 .ادركماو إل ىمينيدت تاكفوك |

 أ



 ىأاسفنهيىفرضتالةمعاجلا نءانن. عقاولا اذه
 انلل ه> انماذهنوعرف لعن اف نحونزح ثا "ىلع أب التح“ :

 # نينزانائا ديسرا ممالع نوح ءاراث دوشادبي تبفاع ى م ةددعتمتابوعهنم
 |ةيوباب كلالهلا ثم نوعرقل لسحتوا م ىذفااذهراث [رهظن مالا ةبفاع (ىنعلا)
 اهرعت نا ديم ىوسزا تامزردإل ىم نومب او نوربعلل اهنعربخ أو تا سو تامالعلا نامل

 نمل سونا ديلا فرط نملاملاو كمزلا ىف (ىنملا) اوه دش ىريوقلخزادب هراحم
 زاءاشإل ىم ةسنيدلاىلالسوو مهنا اوس أن مالتم!ءاوولاو*اتصسعب و تاوسأ قلخللا
 جدي نامزنآت سج نوري
 لغالغلا ءذهام ظقي: نار عل لاقر ايفاح همزحج رام اونامزلا لاذ ةبيهلا كن م

 |زكهويرفوتسكلأب هنا ديم ىوسؤلال ىج ءارعصلا بنامج نم قات ىتلا تاوسالا ىأ
 حايصلاو تاو سالا ذه نوكنام (ىعملا) رغتو فاخت(دمربحت) شيز حاب“ (ويرغر) توص(تسكنأ ماوذتسا ادا ةيسرافلا جلارسكب[ هج عبدو دعو شيخ

 |رمارامماشنارمجت فك وي ىم نيل ايشلاو نم ارغتوفاخا 0
 | ىبةقئاطوروةهللا كرمعاتناطلسايهتازبع لات (ىدملا) ييداشوتزا دتنايليئارسا موق « داب
 دنزآى صقر بىداشم كاطع + :م كئاطعإ :نمىأنرورس كم ليث ارسا
 لبا قوكاونوذلاو ريرسلا نيام ةيناطل ل اءاطع نم (ىنعلا) يدتتز ىامكو
 5 ذر ةكتوبرض, و صقرلابنونأن ناس الا
 لاك (ىسعللا) يي ثامن درك رب ام هشيلاو مهوأ
 .اوصالا كل:

 « دوري غنا م نامادصنيا إل ىمحاي ملارتوصلا كاذنمنوعرذفرخ ناس ىفاذ»
 أن ٍِض .ةيكرم (مخلن) نزح اوه (هودنا) يب دربي مغلتهودماو ما

 ىنتلعج نزملاو غلاة رار صودىحو ر ىلءريغ توصل اذهنارمعاب (ىنعملا)ه دسحو
 ةولماسو يجهر بشدح م تتقرب سبسدمآ ىشيإل ىو افيعضاجذ
 ليلا ةل سن اكرم إو فلخ عجرر ,رمادق أ هءارطشالاك نمنوعرةتاطلسلا (ىءملا) ةدالولاعبجو (هز) لشم (ريخف) فلخ ىنعمب ىعىتلاسيإ ىنم انه (سيس)
 نارمتى|تفكىنامزرهإل ىم ىلا عمجوبا_متدالو قو ةلماملا لم نود هرفىأوه
 ءال_ه نارا لوةيدامز لكدوعرف (ىنسعلا) جا هرعت نباتساءدرئابزا ت» ه الع
 نم فعتيهذ أ رروضح الورارقالو ريصالب ىنلعج ىأ ى عن ءاكس ىنتبهذأ تاوسالا
 (ىنعلا) مارتفج ملالتخادوكزأب « انك اريك دار« ءرعز 9 كج ىسأر
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 ضيف الثاناهعم اجي ىأ هتجوزا طالت ارهظ ىأ لوقي دعب يح نيكسملانارمعل ةقاملال
 أما نأب(ىعملا) جي ديدي ىدومةراتسادشءك ان و ديرخرد تارمعتنار ارمعنزكإل كم
 هيلع تضقوو هيلا تعرسأ ىأ ديود ةضسن ىو هئءّتيلط ىأترتشأ ىنعم ديرخ نارمعل نارمع
 ليال مس يملالو نأ مالت يهذاانلوعي أر دقي ىأ ارهاط ىبوم مجتراس تح
 هماسعناب قرغ مهنا عمهتردق مامن هللا هملجأ لب سوم مكر ولى ىلع قوو ثنأ ىه
 هدأ محرا وأ ىن لك( ىدملا) مهقنضددرك خرجوا مهو محررددياردكربعب رهط ع
 مهيئشل امه ىرهوملا لاقاعلا طاره اطئىأ ىأ مان الا مخ ءامسلا ىلعممسغ
 ناسممآرب هيل هو انيش ىلع ىلا-هثهللا ىف ىسوم ةراتسندشا دب طع طور وطاموجغمشلاب
 تيوصنو كموءاهسلا ىلع مالا هيلع ىبو «مخروهط ناس ىلا ذه مي نانو رغو
 /ْ نيمدملا

 روهل ناس

 ىبيوم منن
 !ىلمف يتلا هيلبحو,

 هورب نار مم ىادكش تفك د شزور إل كم هيعسو هريبدن زو هفنأ
 نكو بهذا نارها, نارمعل نوعرف لاقرراجلا علط (يجدملا] يب وشن ابن

 تارعشارإلا ىم كني :ىأن مءارساا يفك دل تو هلا فئار نكو ةلغلغلا

 نار بهذو عرسأ (ىنعلا) يتنضف .كنهاش والتلف نبا ى تفكو نا ديمبناج
 هشيونشتن مناطلسلا ةيلغلاوتي وستلا ىأ ملفا( هآملاتو نوعرذ ىمأبءارعهلا بناج
 (ىنلل) م الاخ» د ,ثوبازءباصصاو مح جايا كمر هإو ىم مي ءركفو
 لم يلم ىهتلا هل اج) سأرلافوشكمىأ (ونعبرس) مهن لكئأرف
 تؤولمو غرم ىادول هيرب و هبحين م ثوم ددنعءازهلابحاس
 |(ىنعللا) # ناشزاسو ناغفزا اذزارا از هبامسأومععإب ىجبارتلاب
 ثيوصتلا ن ماكو (هتفرك )تراصة هس رعلا“اببل مشن( دز ارعلا باصص [لئس مهتاو أ
 هدركر سرب لا و ناكدي ر دب ورم دنكربوموشيرإط ىو ثريغت مولاح بيترت نمو (ناّسناو)
 (مدر كرمسرب) بارغلا ( اخ اوك م ىنع ب (اكدبر دبإ) هجولا ل« ملا ءارلا مشب( اةةيرعلا ءاياوتشب (هدئكر) رعشلا ملارتض ( مو) ةبعلا"ارارسكم (شيد) مكي نوخ

 ىنعمةيسرافلاءابلامشي (رب) مالا ةمعملااههئامش (نوخ) مهسؤرلع هن
 اهوغنتنوربعملاو نومهفملاىأ تغتنرو ءكلاو“ اللا ىأرو(ىنملا) مهنبعأ (

 تنكسإل ىم مدلابت ئلم م _منيعأو مهسو رىلهبارثلا اوعضروا
 تارمج لاق (ىنءلا) ي«لاسسوذمدهدىىناثندب و لاموت دوش [هج زيا تسريخ
 هميتنأ ىذفاحايسلا ةًدهامو للاحلا | دهام نركيريخا نه ىأ ريس ألئ اس ئيربعلاو نيمضلل



 ديغسفتاذقوهالاو هعبت نمو نوعرشل ةبسنلاباذهو سوم ةمالغ ىطعب سوخخأ !لاسلا
 اعمال: (ىنعلا) ريساشريدفتت سدارامدركه ريمأ ىادنتنكودندروكرذهإل ىو
 ارئر رطل تأ نارمع م مالكل اذه
 راوع ى.م نومرن زدع فدو ءردش لف
 ةردكمثلو الا تراسمانادفىذلاريبدمتلا الدف عببج (ىنهلا) جي دشوريس وسشكث سف
 بشإلل ىم ايلا ىتمجانهةيسرافلا ملا رسكم هيج راسو ادوجيومر اسناطل لاؤدع
 الآف مضتلللارسأاب (ىنعلا) ينام نيبجرائروك هه هناعدمآرس نآ ةراثسس
 ةراتسدزإل ىم ارهاطءاعسلا .ىلم انل امير أوانابع ىآ دوهعملا ىلا
 2 (ىنلا) هاكز تشكر أ. هراتسام

 أر اطمالاوهو ندي راب نم ىبك رف صوراب هراتسنا ىلع ةرطع راسم اكسبلا ن انني
 برضو عجب (دزب) « قارفلا هكدربىرسربتسد ه قاغزونارعداششوخ لدابإو ىو
 نمورسنا نارمس ح رغلا بلغلاب ( ىنمملا) رسحف ةلك ىهوم[لاقم انعم [هكمريدضت (ماك)
 درك » ىمهنع مهررش عفدمالا هس ناك امو قارفلا هك الئافهسأر ىلع» ديبرش قافتلا
 نارم ل عس (ىنملا) يش هو لفعى ناك اويد تؤعس تفر وي شرتو مشير شيوخنا رمع
 ىو هلركسعنالو4 ل معال ن ناجل نوعرفل بهذو هوجو ضو بضغلا 9
 لجو (ىنعلا) م دئاوخ عمي يش سن ىأ فكه دئارودرك ىمحتا ارقشي وخل
 تانلكعشر مهعبج ىلءةمقكت تك ىأرِف .نوعرغلعرس أر وبا ىأ ايممه أ هسفن
 ىاهدزن ه واتح انكم ا ووقف رخل ىم مباعئأ فنلاو ةنوشملاة هاذ
 !نارهت بعارامومغم هجولا ضمت #فن نارمع لمح (ىنعملا] وا تخاب هنوكزاب

 نموفاطاسمتررغ مهللاقر (ىتعلا) م ملي رشا
 هديتطكلا ارءاشنا ديمىوسإل ىم سبابو بطر لكم سلكت لباوربصن ل عمطلاو ةنايقلا
 نوعرفو هوناطلسلا مكر ا دسيملاو ةسرعلا فرط (ىنعاا) يديتخرارامءاشىوربك
 ىلع ليئارسا ىنب نم د ًارسمجملا ذه لبق هلاعم مقرا !ذناطلسهجوءا لو ةلبحل هويه ذأ ىأ
 (ىنعلا] يي نامتزا ميركغرافارامءاش « نامثردناديدز نع "تسد ىع ههحولرظنلا
 ىنعج انه ميرآ تلو صوصخلا | ذعتلا / ملفكتو منه ىأنامشل ا فردمل |ىلع تب رشو
 لهاردكم هيلع هتو لع راولعضتمل ئثىألت مومغلا نماغرانانن اطاس لعبخىأ لممخأ
 نانئاخىاتفكودينشب مهءاشإلاك م ع ءركلا نم هوب أر ىذلاعمعنصلا اذه كتم قيل

 لاقي بشفتنارم هلاقئذلا عجباضي أ ناطلسلا (ىنملا) هينلما ى راع ماروآر
 1 ا سل م
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 اهلام ء مخادناكصظمردارشب وخط ى م نامأالب مكبلصأ ىأ مكسقتعأ نأ نوثث امان
 ا.يطمأ ىأ لاومال تكرح ص لا ف ىمفن ثبمر مكبدسب (ىعلا]جرتخاررد تاثعأب
 زف ةامرود ه نابليئارنا هم بثماك ن9 ىم ليئارساوس مهو ءادماللاهتلذبو
 ءاسنلاةتالمنع مهوق دعبأ ليئارساىب ةلجح بلا ءاله ىتح (ىنعلا) يتانزتاقالم
 لالا( ضال اق لاضاو راني ناو انراو دمار تفعل و ىء هعشنرهظي لف
 انه نوكيأ دارا لمحت لى ق بى اراكلاو به ةراقولاو ضرعلا ىا جوا ءامو بهذأ
 هدب تعلخوراردا اهلاسإلى ماده لمفيالقندصلا وهج ركلات مارككا لاعفأو ةادص

 اكلاسعو اء اطملاو راردالا نويهدن ةريكاماوعأ (ىنعملا) مديبوخىيلمارا
 موجضو كئهرف دوب نبان اني ارو ىم اه ئاوع نواكسص أن ىأ |ببنواك أت محح ا شهالب ةلسمأ

 لمن كسر اهسو مكتهذلاكو مكسيأر اذه ركب أ (ىملا) و ي موشو ديراكمو دين اراوخ لبطوأ
 ديئاراوخ تقم ىندجي(دضئاراوخش لوط ) مهلا مالا ذهن شمالا كلانتياءرنكيول ها عم موجخلا
 | نمل ىو مكيف نعالو ةكربالن وو ثمو نوراكمو عسر مغ انوا اوسع
 ةعطق ةعطض كنف لماانأ (ىدعملا) ي مكر نائئأتلو شوكو شب « مة

 مزيمارا عت م» ىو اهءلتأرا وطن مكن فدو مكونا 5 آو مكفؤبأو رانا ىف مكمرشأ
 مكشيمورانلابطح مكلمجأىلا (ىعلا) كييك رشوخأناعت هتقر شيع « مكشن |
 ٠ ويدخىادشكيو درك دص- إل يي م ايما هفزم كيلع ةمجأ مكرورسىأى املا
 طرشلاءادا (رك) مظع نعم ةسمتملا ءامار (ودع] مود .امزت زكى يرك |

 نيعنلا ف لاق (دبرج) انمى»؟ ملا تفوةسب رعلا«ازلارسكم (امز) ةددحاو رسم ( تركك
 هلاو دعم هب مهددهاماو همس ال( ىنعملا) أ طيب مولا لادارسكم (وبد) ةرلغلاثدس رح
 اهالبرفد اهلاسإلل ىم نوولغم كن حنو ابلاغ دحاو:سم ناطيشلا ناكنا مظاياولا
 نموايالبل انعقد ةديدم نينسامأ(ىعملا] جب اهدرك هام ءيخةزناربح مهو ه مبا«دركأ
 د. توفل ىمنآلا نك ماكشم محا هامنا ىلع مهولاو ل معل اهتمرام اعف ىدلا كاذأ
 بئاسلاىأرلاانمتا :(ىنعلا) مديزخردلا محروتسج شا هذان« ديدبدش شجوامزا|

 /ىازلارسكو ءاما تبن دي زخ نم( دي زخ) محرلا فو تطن هتغطنو دو عملا مالغلا لج هظوأ
 تكرحش مالا محرفابالا بلصنم ةفطنلاىأ فحزلا نعم وز هعنلاو لرقلا نيتمهللا
 دابق ا ىاميراددكنام هدالوزورنبا زوترغتسافأ

 اان دابق ناطلسا.ةدالولا موب هضوعورم
 السيم مو (ىنعلا) عياش بأسم توةددركتات « امميدني دصر شداليمزورإل كو
 لفي الئملالاءاضتلا اذه ىتح هبقرتنو مويلا لاذ دصرنىأ ادصر طبرتموهنلا لعوب مالفلا



 نباميرادنرك ف ىو نبدي نم صلع الو ببال عج تديمجج نددهجف ثوغبالىا ثوذلا
 امفن لواذه ًظفح لس / نأ (ينملا) يش هوراكذانىارمالغ لا و شكباراسكن
 ارت باو ىو كربدتو كير مال_ذلوقعلاو راكشالا نمايانكئئاج كاثدهو
 ! || ىنحامواموب نوم ااه دمرهتأة مست ىتح(ىلجلا) زوم مخ عرش ا ور زوت
 ونظر نوعرف ىلا ىملالاءاضفلا مهم هي الىأربطبال .ممسمصحلا كلام ىازود مصخ

 نوخزتيانركنرم هدروانرعتركرهاشر إو ىم ىلاعتهئاضق مهعدريمهرسدنأ
 ىاءاضقلا عال ريغموه نم لكى عجوادكره (ركره) ءاضقلاى ع (اضقر) ب ةروخدوخ
 ءاضقلا عفد عال ةمىأ .لك (ىنملا) ا( دروآ) هعقد ىلع ليغملاو ىهلالاءاشملا لب قم
 ةضسن لو كاهل امنهقا» است ضراع نملك نالهسفن مد نمالك ؟سأرلاسوكتم أ ىهلالا
 ىأناكملا لهأ لم فيك ىأ (دنك هج ناكمالرناكسنوج) اذكملوالاعارسملا نأ
 نيمزدوجإ» ىم نلاحلا قواحلا لبا غبالوعم بيقلا ماع اكمالىلع نكمملادوجولا
 ءامسلا ضرالا مساخشال (ىنسلا) م ةز ربكم زرسددركء وش م دنكى ممخ نام آر

 بيساهف اطلالة يشالبترغئأ ايلاخاسأربرضتت
 ا برضاذا (ىنعملا) يي دنكييربدوخ شيكو نايلبس ةزحم همتبب

 دهس شعنلا نال هتفاطلوه دوج -وبراوش ملفادب شافنلا عم سغنلا
 تيطعأ اى رئامالم هلل !لوقب و هاا عريختيدأن طملالتاعلا ىلع فهيولغبر شاغنلا نمو
 نملارخ» دجلاكنمجلا !ذزنن الو توك لكل دال تيضف ال ةارالو تعم ا! ىلعم الو
 ءاسفنلا“|بلا نوعرفةرمدناس ىف انه ٌيركم تهج مهنا ديمىوسارهدازو:نانزنوءرف

 نم عيمج ل قى نفاخ نييعتلاب نكيول مهرابح ا نيميخلا نالركملا لجالاضيأ
 ىدانموناديمىوسو تخت درو ؟نوربهشءم ةدعبإو ىج ليئارسا ىنبن منيا

 لمفىداتماوءارصل فرط هستغ ناطلسلاجرخ أر هثأةعتدعب (ىنعلا) ي«تغمدرك
 ميودنا ديم ناكلفطاينانزئاك ف ىم نلئاقسانلا اودانب نانوعرف مهمآ ىأةوذ
 ناديلا ىاراغصلا مكلام عمان اوعر هرسا (ىنعلا ييديوش ذو ريبنايلبتارسا لج ه

 سكرهو تعلخ. و ديسرازناد مرا. هكنانجشآ ف ىو ىصم ا جراخازبوك ل ئارسا بتل
 لكل لسواىمانلا ماعلا ف لاجرلا عمناطالالعفاك (ينعللا) يدي تكحسصر زنائاز
 ىدكرهدباببات و تساعشلابقالاما كنزنيهإو ىم ابهذ بحس, ؤملكو ةعلخ مهم
 ىتح ن اطل لادم هجوتو لابقا كل ةئاءذهاولعاةاسن اب (ىنعلا) # تساوخاك ىزيح
 ارتنز ملل ىم ةنسلا هذه ةزمهلارسكيلاسءا عمنا هبلطتىذلا مكتسم اسفن لكدجت
 ةسنافةلسو ةعلخء(لاىلعي (ىنعلا] يي دنكرزءالك هارناكدوكمدهد تعلخوتلسو



 ىلع به ذالك نابدصلا عشا ذي أر أهل انهم برعلا دتهو اي وألاةانتلاب ضرغل ادع
 ألك (ىنلا) عكاز ذي اهلك معتم ديازامنياوارمؤو ىم مهسؤر
 اناطللا نماوزخىأوكساو ءاساناوظغيت ىانمسعلا ةرهشلا اذه تففوذأ ما
 هذا ث ئه تدامدلش ودنذشدو ريب ناكل فم ابنانزشآ ل ىم كئازخردقلا ب حاض
 0| حشا :تارورسدرصلا جرام نيهذراغسلا نهلاثط أ عمءادنلا كات ل
 نائسسدزا ىو م رهثزدشنوربازؤ دزرهو ىء ناطملا ةيخ نأ
 :ىدمدازو نأ مالك (ىنعلا) م رهق

 درك و دب لج نانزيسو> اإل كإ
 1 نجد ولا ءازلانوكسو ةمهقملا نونل ا عتشب(رثزشلا ذ(نا) ناك ىنعمج(دوي شلك (هح رغإإ ارنا (ةدنأ) سنع فكنا سكب ةرك )وعش ىأ بتسمم (داإ) هيد (واد) اطبج (لج) هال[ يستةادا (نوح) يذدتس ردا ز خخ دود جره ه دنت
 نئأءافتلاءاسنلا بج (ىتمملا) هود ىنعمم (ددتسم) همأن م ( ردامز) ركذ
 رم ىو هنأ ن ممول ارك ذ لام الا ءالؤه ينم ناك نملك نوءرفروشملتاعسمتجم
 ىأهساراوعطت (ىندملا) يي طابخداَزونومَسَح ثاني ادكشدنديرب

 ناكو ةنيدلا ىف طايمادا ةيالورهظيالى[ت دن ا لال
 نم ٠اس الالي ةمكح «سوسف ىفرمحالا تير كسكاوربك الإ علا لاتاغل | نيسست لوتنلا
 لهج امو ىموم هنا ىلع لق نال هج انحف اند ادمالاب ءبلاةوعنل ىموم لجأ
 ةقيقح دودولانا له اىرصيلا دوادلاق ىبوم هنا ىلع لعن هلا لعب ىلاعتوهف ىئاجالم لاق
 ىناعبوامااراحاورأريسرو رثكي تايلتلاو تانبعتلا بسحتور رثكتالواهفدرعتالةدحاو ا
 ءاممالا اكتم مرعصي رهمكح ىف لخ دي نم عاورأ ىلع اهنمح ور لكل شي ةياك حاورأ مالسلا مس.ملعم اسنالاحاورأذ نزح اهموةيلك اهنس حاورالاوغيتاعسج اشارعاو ةيامور

 اذاولمنلا ىفهللانناقمَأ ن كمه ارا اىلاعت ءبلاراشأام ةياكللا ءاه-الا ىف خا دةيئزمل
 داهاكزارتءا امه 59 تي : ضعب عمحاورالا ضعي دقن نأ زوج ثا ذك مالا ناك
 دوعتل ناقحلالا .اوراْلابسم لاو عم بك اركلار اونا هراطمالاتارطق
 ءانيالا نم لسنت نم لكحورف هموةو نو عرفى نع ةبلغلاب هنو دعو ىوسوملا حورلا عم مهحاررأ
 ىلع رهالاب نغتم لع نءلب لهج نع رتل ناك امر ىوسوملاحريزلاعم عمير ىموم هنا ىلع
 تعقجان مهلئغيمأ كاذاوالابج | «رعشي راليصمت كذب نو ءرفر ءثبالناكناو هيلمرهام
 قماوراكسذا مودتل اددمو مهتومملءاغ .!ةيوسوملاةروهلابترهظف تدتاو مهحاورأ
 اهعبرهظ ترهظر تدعتا اذان مهلئق + بح انيشاوامعام ةيلزالاةراهطلاو ةيلصألا ةرطفاا



 هيلعو نينه فامت هلال -ىبومثدمةدوجوإل لات ةسقئا ىلا جر يولالا عكبملا

 انه جيزادلاشناردار يبرم كىبو يماسجت دماهجوو ناره نافع ناناوم ندغآو
 نأبى وم مالى حولا «يجيو نارمم تيبل نومرن ئارعأ *ىجو وجوال ىموم"ى يناس يف
 بوش [نآرادبج ردنا نمادو دويمدر يبرم كنار نزدوخإل ىم ٍرانلا يف ىبومىرأ
 تبعت نكلر هندلو وصب هتج رخأ ىأى بوم تيهذا نارمج أ ما سا (ينملا) يديد

 رنا ىل-«رهظب ىذلاب اهلع منوعرفرو نا بهذ ىأ نام مارق ننقل كلن نم سفن اهلي ذ
 ةثئؤلاو جرلاو ج رولا بوشسآو بصسلا هدارأو فامعلاو عملا يسيرا مج ريمكب لج
 (ينبلا) اة دتاانسيرفىمرساب رج و اانرم اناا ىو تاما
 هنربضمل تو لا لس سقلا لجالم-هلسيرأ ترعرف لغزلاىأادلا كاذ لباوقلا ءاسنلا 3:
 مهررد كناديمرادمات م تبكدوك اهضيادكش ديد هزم ىم ةينخلا لافملالا نو

 أ (دسال) "يبس نار" تيب و هر كاكا ل اذىف نأب نوع غلزمغل الع ا 3
 كلكلاو مهولا ف نفر هندلاو هيئيشلل ىأ نادل ” بسلا لافشالال لعيدمأ هن هردمت

 لصازنكه ريخا,نزدزئىوسدمآ ىو ىم ىناولا >وبيمأبىأ ىلاعتةلارمأ نم
 اريسيفلا ىأريخاب لاذ نسنارمج ةأ يمافرمىسولا أ (ىنعللا) جيرسي نبا تليلخ نأ

 هس قر ملا ال قرض الرانلان هن ئأ يللا لسأ نيدرطولا يملا اذجتابالعيبلج

 هونةمصعانهو (ىئمملا) مبادرانئارجرانلا نوكتتال «٠ ادرمب وكرات تم<وب ع

 مابا الجلي ا مال.” هبام هازال س ف هايلالا ريس ليفاصا
 و ررثردارواثادناهجريشزإل يم هازةب هارب هلهلتا ديا طارسرانلا نركلاليلمب
 هلتمرىاهلالا هولا بس لاخلا شارة أما (ىضملا) هب نثاشن 7 دركنن ىمومن رب
 دعم مالا ءاعيبومدوجو ري أنلا لفت مر انلادراتلا ةمشيأررمشلا لديلوللائيصلاىأ |

 باطلا دعا( ىعلا] م كرش بيارميازانازامعرلب مدي دهر ستاد ارم الا رع سب ال
 الإ ميرا هلام نارجلا ىأ موليجتر مهسأيدعبو رربتلاوق ترعق يسوم نامل مدعو |
 يطرأ دسيرخآا اناكماوبهذىأ فرظلا الاذارراس ىجامجهمالعاو نوعر ةرابناجدارم |



 نشب « دننشا درب ىرجام ناناوعابا# ىع هدجغملاا مهوريخاوىمومىأ هلم ني زامقلا
 ىأنوعزفمادننارجاماوعفرتاوعالا ممنوزامغلا (ىنسعلا) ييدنج كاندىا اريزأنوهرفا
 مادقاباكبمم انح اور ظاارفرطلا الاذاومجراناوماي(ىنعلا) م فرغرالادركسوكت البث ٠ فرم ناديدركز اب ناناوعىلك وف ىم مولوبلثكندو مهرد مك لجالاوعم اخ
 "يحن نأسي ىف اذلع من كفر» باباروبومكىمو ءردامن دما وو فرغلا ىف اقدار
 أوراد ديماردىور و نكم شن اردك دما وزئب زف ىمهانا ىف ىموم ىرانأ ىسوم مالكا
 أ دعب همت ىفاوءرشو هبلذ ىف ودهتج !ناوعالا نااسل (ىعملا) 5 هوم
 املا ةومي هلل روس ابر ال ءاكح ا ذسهو هسيلع ىفتةئال هقارف نمو"اجرلا ىف لهحو كس اوءاملا يف كل ديو ير نأب ىموم
 :درانلاءاهلارامانم (كتأ ىلا !يحوأ) لياعتال

 تءافتييجأت (هنكت
 ويكلاسل ا جلال جما (اهيمرهك كمال كانمرر اي دئلبغق أب
 هنا لم ادقتلا ناك كتمت ىو (ةةعييسملبأ الهسذا لزالا ف (كياعانتمدماو)
 اولا ف زق بلق يف فني نا سول بوني ردصلا حارشنا ةيسوخ ناو لدوحو ف دس نوكن
 همددلا شن ياو ىلء ىلاتهّقازدارا لح دييلاهفايلف يل _تلارح هفذقر لكوتلا توبات ىف
 هيلع مذبح" اثلاب هرمث مهني اقو يبهر دل أرد ف ىلولاةبرثىل ءرداقفاف ٌدعلا ءذخأب
 هتكردأ نموزفحلا رم اةدارا دفتالودلقلا رم ةبمك كح فدأبت ةبع تاك او دوءرفوةيم'اهديلغتلاب ل دمو ىؤدع بعز بذل كبصأ
 رومأ نم رم هبلع رجال ةيلزالاةبانعلارظن اروظنم هتالاح عيبج ىف نوكي ةبلزالا ةبانل
 ةياثع ريثأت نممما ىلا ةرراما.مغاسب نأ ىلا ةسم رثو حال م هسبف نوكيوالا ةرخآلاو اسي لا
 هئعشرأف (نيلسرملا نمولعاجإ .ولبلا هود اراناىزعت الورلابخغالو يلا ىف يما بلم تمم اذان يمشرأ نأ ىموم مأ يلام انموأ ماهلا حو(انبحو أو) ص هلا ةررس فو اسلم ىهننا
 توبانلاب (هطفتلام] اليا بك ارح ىف هنفلأو تبا ىف تعضوذ هيام تفاخو قبب الروثأ ةلالث
 دلال رم ىشنالاهريسقتو نلالج ىهتنا (اودم مولدركيل نوعرخل 1 ) لبا اةعبص
 نمو ديقفا نكو شا نرد ركفردإل ىم دوشرهاطان يزيح رهندؤناضما حرس ىف فانا



 "يلو ةكرتمةدفعم ىأ ديقعا قركو زبنلا هيغل لدار( ىندلا) مديبسورغاسدكدابارث |
 |« شاهر كمدرا هناا نض-نباوط ىم ايرتحازيزم ىمعهجولا ضس[دبدسوي 4 هدأ كان
 الجرلا ةيسرافلا»ابلا عتب (ا) تفتلا ىندم(ديصيد ى) يي شابو قاسردما ديس ى لج
 أ ركمو هيج نكل امال سمالمالكلا اذه(ىمملا)توعرف ىلا عج ار نيمضرللافنيشلاو |

 دنا ىبوم م نوروات كى لفط نارازهد سو يم 4جروهناسيف تفتت !انوعرفىأ
 هناي يىبومورصملاج راغينوعر ا لئق لف فولأ ةثام (ىمملا) ينوردردهناغردص |

 ةأرماتاقر) صصقلاةروسوفاضيأ انيرهاكح اكءرصخ ل خا دهب ردص ىف وسيلمر انين |.
 مثلا فيس (هانقنال) بلدا ىموم نب (لاد ل بص ةرق)ةمجا ىهو سنا (نوعرف
 هانم ناكاف(ا فو مدقنوا) رانلا نسانيضينأب (انمفني نأ ىسع) ةمئاويخا
 اذ_هسنلا نوعرفل نكيلادو تاجرا عنروة اضل اهعغن دقر يع ةرقالا اغلا ىسوم
 تشكي نوئجزا 9 ىو ق دصلا فيسب ءدس كال ناكهئم الهلا عقوتم ناك ليدامتعالا |

 |نومرف لتقنونملاو ةهاخسلا نم(ىلا) ينيب رودمشح يوكن آل يجزا ٠ نيئجدباجره
 ةريصبلا ىمعأ ةقيفملا ىف نوعرذ أ لاذ ليما نمو لحتلك ىف دجو دولوم ىنصمب نيئج لك
 روهملنمافوخ لام الا لق هئالرمغلاو فلر الار دعبلارمتا:ىأ نيبرود سفن الاردالاو
 /لخادوهىذملا نع ىمع أوستن ف رتلا ةنيعن رهف هرجج ىف بروم لاخلا سومان دبس

 | ىأ هدرا (ىنعلا) «درب»دروخا راهم نان اتركم ورش
 ل بحور كم علم ولك أ درا نامل نوغركركم اج أر تيا ةج

 اررأر كم مهارر مه  ديدبد مازن وتنقل ا ول 6م هفرع من تخ مهلعجو أ
 نين ىذا نوعرفلاضيأ يرعرف مرثك 1 يب اغلاو ةركتلا ا ابر وطن كسلا (ينملا دبشكرد
 بعسم نبد,لو همساو نوعرف ةقئا معلا ثإا لاب هنالعلب أ ب صحاضي أ ءر كسجلو ,ددصيف

 ادهش قيفوتبارن [يوضنإا ءاهدزادشاسعو دونا هدرا ف ىم ريغالةيبل اهلا ةو |
0 

 ىو هرمأب ةرجدلا هتمئطصاامر وعرف هملطصاام هفيقوتو ىلاعث هللانذإب تملباصدلا
 عمبج تراسص مينا © لا سلا كنادرببإت م اك امنيا تسد ىالايدشس ١
 اداب مسيدبأ قرنق جى ل قحأ#الا هذه لع لم ىذك قرفردياهتونا ديت ااا |
 انهارده « ناركتروق بت سايرد يشك ف ىم مهءوجرو قاما داع ىأ ىهتنملا
 الا لجأ هل لح !الو اهلررغالر ع ةيهلالا ةردنلا كلن نأب(ىنعملا) ين شيب يسرح ا

 ب وح فل



 نكي دوج وم كيفوه ةلففلاو دانعلاو ةولاو ليحل اوركسملا نم نوع ,رف ىف ناك املك( ىحلا) مت نوج سوبحم تاهردزا كيل « ثهوردلادوب نوع هرذرد ىذا[ ى ةقيشملاو داشرلابل أ هلارورثأال اومجر آس ىأ اسأر عضوأنه ىلا ىفاسب ل سو ال ىنعملا) يي داشرلاب .اهللاودشوحم م دانس اس اجت [ديسر نوح إل ىع هلباالا ءادعاملكديئارفتغمالو هاوسام لكيم ىلفنسمال لوقل نا لم الا هلتلالالا | ىنمم يفارقات ان مودعمر نأ
 نوعرذن ارب ون ٠ ثساونلاوحا لج نباغب ردىاإو ىم أ :نم لقأالر نيم ةنرط ىسقن ىلا ىتلكنال"مسمللا لقو ةلعارفلا فس كللع سيم ىذا هللا دمحأ ةب ااوةلر ف اروهلا نيحاهران ةروظت ل لاو رقسلاو زهلارثب ىأرثبلا ىفةسوبحم ة .ةرامالا سفن
 كمسماب رهاب تناورمبشلا ألا عدا ناقل غياث تبراك نولمذي موق لاا لاقدحأ ميهأدارأ اذا نارعشلاريمخ نعربكلا درو لوقت ةثيلا كلانثأب لوهناش اذا ليدل فنك ذتتالو اهل ابئالف ص صقلاوتياكسلس لئم حنا منلا نمدولنام النأريغلا نع اولاقنإو :ثحولا كنمت دفو اونكي لو كنعاولاة دنا (ىعملا) م تديآ هاف نور كيدز دو ٠ تدياز حو دشوكق رك كم نيل اريملاسأ لاقانتإب[هسيلع اذاىلاعت قاقو نور مب الذأ شن يفو ىلاعت هه ااقيبنا كارل مال نايبلا ىف ةدايزغنامهنأكلا |ميفنامهنسبفرك ذنارملا ناهس حل اررك دقو ءدوئحو سغنلا نوعرف لسع بلي رك اضم بلل ىدومناب سس فنلاو باث لاوحأ مالت دو هرذوجاللا هبلم يىدومةيشن تناكو اهاوه نع اينو سفنلاةيك رو ىلا يزال هؤحوتو بلقلا ةيفصق ىفدشرلاودشرلا للاي داهترفلا داك انوىربكلا نيدلا مضلات م كفن سنتر ترعرف ىلع اهطبرتداشن ادي لاوحأ كا نوصرف نحف اهانلفىتلالاوحالا«ذهتلج فيحان (ىنملا) ع« تب شيم اوخنرب |

 نيرذلا سلب وديفرشل ادع لشيو ثبلاب تلقت ةئيسلا كااعفأثيأروث رم هبتول ردا ساكس امل هللاباب نعال دعبتو يمر ةئيعالا سمللا 24 منت بارخ "ىأ .(ىنملا) نب رقي ات تدزا ديا كررد ٠ ليسعل سفل دلك ىث تيارخ هسجإل يع يثكنالو لا نه لع ض وأ ل1: درر كمرهلاةحاب رف ولا بلا ةروسلار تاس تالاف
 ءاجلاولاملا بيلا فاضيابو ربكلاو تاو مثلا ع دوهر فل بظملا ار دناثنوهرفا بطح كرانلسيلو (ىعلا) م لسن نوعاررا توغرفنوجهكناز « ثدسنانوعرذ منيع ارنا » كم عقال مدسلا ن كو ىرارطمالا كولا دان دلوغا بتتوعتج داو



 ثناعأو كلثما ذهل زينات ج ايتححالا ىف تيب ة كلب هللا فاعلو هطغن نور هرف ىطعأامو انوع ىهلالا بالا نم بطح ةرثك" "لرانت سيل توعرف ل ثمال كاماجالو لام الرمة ثنأو ةرمما
 !ةيحوررسش تاذ ران ترمسر و دفتلاب فطللا ثمرحو ىسهلاالاردغل |
 .د رم ارد درمف ىاهدزا كىريكرلم تباكتحلو ةياكسملا هذسه نم
 ىف ىأر ىذا ىف الا ياك تاس ىف اذه هب دروكدادشب و دعب
 اله نم ب هذت ىتحاىاذانىأ مي زاونم ا لئاقنم ةباكح عمسا (ىنملا) م ىوبءدبسشوب سار نب زرت و ىوك خي رانزاونشب تياكح كيل ىع دادقبلام أو لبعت ا ءايب يئأ اهفلو
 شامنو أبو ادريكلات وراسهوكى وس تفر ىرب امو ىم ةصحو ةحئاربووت ل ارملا ىازارلا
 ىرف ىف الس او نوكي بااطوهىذملا كاذاهعب رس كيش او كرما ليغت نكي تا (ىعملا) لاو دسجأو ىنصعمم (هدنباب) بلاط ىنعم ةب رعلا عحلامشب (هدميوج) عراشم لعف يرعاها شيد عب رسلان(« دنباتسش) لبث فكل ارسكب(هارك ) ارشلا ادا ( رك) «دوبءدشإب وج هكدنآ و دووهدنب انشركوناركرك ف فجةيح ةركمو هتيقربقابحلا 'لاذ لمح بيوم ل جا فرط بهذ قاسح (ىسعملا) مب رام
 اغيلب ايعسسلطلا عسا ىأ بلل قا يينشالك اممادب ررشاثنأ (ىنهاا) «تسربهر رك اررد لملك « تسدودردوتاادنز باطردإو ىو دجوذجو اقيش بال نم
 بدأ ل يلفوالفغتمىأ غانلالكشو عطنأو جرمأ تتك نا( ىنعلا) «بلط ىارواو ريف واىوس و بدافد لكشهتفمتو كولو كانل» ىع نس >ليل دي رطلا ىف بلطا انال
 بلا هاو حيزا ىأ امجأر فتى ا اةيسرافلاى اراب ريغ ىالعو لج ل افرطللاع لكى
 ندركى وب و كو ىثوماخي كو تفكماك ف كج هل السئ عيطتمنابرادقم لامن هيلط ا ىأ
 مهتتساى[ ناطلسسلاةسبقر ةطارشلسما بنابب لكى ةرانوركشتلاو ةنوكسسلاو ثم لاب ةراتوعصتلاو ظمولاوةوالستلاو ركذلاو لوغلابةرات (ىف-فللا) م هشووبو ره ربك
 لامتسايالارسينن الو ىلاهتهّللا تاسنن نم ةسينلل لوصولاب عسا ندم ةاماناطل_ةسححار
 "تفك لى مىوسا ا ةبحش وع بلقلاواو لوم اركنف ىف ساوملا
 بؤقعي نعاك امس سو ةروس ف مت /!لاقدحلا نما د ازمالل_.سل هيلع فسوي سسعقا هلا بوغعي لاذ لات(ىدعلا) م شيبة +زادبتك فسوي كاسح
 اوبعذا يدها ميغ لاقنبل الج ىسبتنا(نو هرفاكلا موفلاالاهّنلا حور نم سأبيالهلا)تمسر للا حور نمالوطنقت او -ايئالوز امهريخ اوباما (هيشأو فسوي ن ماو قل اوبهذ اىنبأ)
 هئايلرأبولقل قم هاصسوهذا بر ايف دجو هبلق دجواذا بام غمهحير أ هتلاعور دمنا ساينالو هريس نيم ايل 8 فموي بلطي نأ لمص . لكىلع بجاولا نا ىلا ةراش اللا حو ىدحلا

 ايلسقاهدالرالردغلا



 قملا بالنا «بفرسلاوىفدجو ىنبلط نمالأ ل اق نيبل اطلا هنا دمجويمللا دعو فو نيلمولل |
 نبأ مال لا هبط ىسوم لانك بلذلا ىنوكياضب أ هئادمجو و بل اهب الباشا كركي لاعت
 ره و دجاج ني رداردو سحرهإط ىم لجأ نم مهول ةرسكسبلا دنع لاق لدجأ
 اذه مكساوح عسج نأ دالوأ نمدح ار لكل لأتو (ىعلا) دعت ملكش ديلارفرط
 ىأ ةيلباقلا بح اس دعت لا لكش اوعي ادرار فرط لكل غلبلا ىملاو دجلاب باطلا

 مكساوح عمج اولهتسما بلقلا فموب نم سممنلاو سسفلابو كن را فرطءاورظنا
 ,ررش 0 اوسأبتالادخ حور زأ ثا ,ىماشي ا ورالالاناعمأو ةقدلاب
 3 آلا هلا حرر نماوسأ.ت زادوا 6 هوس
 اجو عطتالو «لعلأسار هج وافر طاقرط شما» ذو باغ ل جر لشم نكد يلق فون
 نمو (ىعلا) يي ذيمواهارراجربار شوك“ . ديوشزاسرينامدسحهرزاإ ف لاو
 مقلا قوذ فرط نم نيلثاساؤبو؟ىأ ص املا ىلا ماهل اةفاشأبنلئاساؤوكمشل_سح ب رط
 ئاوجو قرم ة.عبرأ لم نذالااوعشو نطنلا سح1!خال كهاوثأب هماولأساىأ
 او ,رفطظت كلما عد رالاث اهلا نمهرابخأ اوعقسا ىأ عب رالا

 (ىوب) عدي رسبت ةظاكرستاىوس ه ديربوبدب'شوخ
 باو امورهتسا ني ارم ان ركل ىقلا)لرالا ملال امضب(ىوس)

 فر ةراطلاوسأرلاةلمسهملا يملا عتب رسلان ال ترفركديرسك عنو هنوفرعت ىذفارسسلا الاذ
 مكلوتلاح وزلا ماش اهرارسالاو ههفتساو ةيستابولا نامل آو دسفاىأ دارملاوءاوهلاو
 ريبكلا ىفاذك اهلاوضرعتمالأ تاس مكره دمايأ ف مكي رانا ىوف ىلص ةقرعمو ىوها
 يلا توهذللا للام نمعبتأ كال« ايلوألا ةبسانب هلا اوبلم ال سااحلا ةلسنيدمس نع قاربطال
 ةطساولادجونالو ةطساولا نم هدب الف ورعم ا ىلا فرهتلاو ةفرعمهّللا عم مكلو ثو سانا لاع
 لصاىوس ف ىنكز اىننب ىانلاكرهإل ىء باغلا ل سوبةمالسو» امضنا دجوبالا

 لس[ بئاجلاقي رطدجتنا ىسمامطلدح | نمتيأر للك (ىنعملا) «ىدم ىناءرفأطا
 نياإ ىم لاقفاارسأ ةوتىدمناببلو دولا :رورشا نيلارسكي ىسم ئرقو فلا ||
 ةيسرافلا ىازلا عش( فرر) «فرطرا دلك راكب زج فرز تسيإ.ردزا نرد مه
 عيج (ىلا) فيطقل عل (سرفلا ةد هاف« شوخ عج (اهثرخ) يهل ابج رمت فلا
 لذا ل ءردقاىوسابرهر ىلاغلا ىأ قزملا كرتاىيمعرعت نم نساحفاو فئاطللا هاله
 نمائههارملا سلو هاوسام الراو ىفاعت هبلط ا ىأ ارظنُك سم الهو لج ملا باتح ىلع ىا
 لئاز زمءاوسامو لكلا قلاغو فطألا ل أ كانها دارملا لب هللا ىلاصعن هزصلل لب املا لكلا
 ىف الرب » تدوخ ربي لخ ىاهكنج إو ىم نعل افراطلاىرهوم الات متادؤايهللاو



 معقل

 مدغو ةداعسلا بو طةمالع ةيقرولا مدع راو ,وهالاوبصنملاو لانا اولاىلا نمي ومالا ةفاطللار ةحاللا جال قلم |ناموصخ (ىدلا) قدولا ( لب) «تسييوطتاشن كب
 اهسرغةرحم ىوط سابا نبةرق نعرب رج نا ىو رد لدعلاب مو لشفلا قأو لما رنا بول لسأ نبديزن* ىوزو ةيوين لا يروصلا ةجاللل ل رثو هللا ىو سا «اجرلا عطق ةيقرولا

 ب نة روصلا قرو نكران ةقزوا انج وا رياح نمت لو
 تديتحارفاممادتحار ماده تسينش ةرميولخ ىاهعشخإو ىم فراسلا للح
 ةسارلا عفر أرلا ىلا مسهمدح اولا لسبب لابلا ةغارفو ملصلا لسج الوات به( ىنعلا)
 ةلكع ةمعّتا ةليسو ةةسشكلاو ةمحرلا ببسةجحزلا نال ةحارمدصو ةجحر لاحلك ىلمو ا اد
 دجص الو ناطيسشلاو سفالا دب نم صلخعال تاشابرلا قاب م ب صال ىذفاال.ملاوح الا
 جزدكى دك اركشزا ءاكره ه دوبارشزاؤرجب تهز رهط ىو حا راو ةمفرلا .الال
 ابن دفا برش لك عب ركش نهرب ةياكش لكوذياءرلا لج ال دوك: برش لك (ىنلل)
 اكشف ذياكلا زلئسم ةمعتالاو زوقمعتلازاتسركسشلاو ركش نورية يصل

 زاربىوب ه مب رك ى لك انوزجم ارب ول يم +دض ل ادش نم لاننا اذهف ةمسن نعربخت
 يم لعق ةسب رعلاءابلا مضي ةححآرلا ةسإرعلاءابلا مشن( ىكوي) ميكح ىادضاندش
 ءزملا امم ع ىتلا ايش إلا نم ةحارمدت رك اي(ىهملا)فاثلارطشلا ىفادكو مق ىسعج
 مكح ولكلانم هابل تقويكلاو فأل ل سال هل ةيهولالا ةسن م ىعو لكلا ا
 تالهساا ىلا برحلا (نموركشا ىلا لفتنادح أ كا كشاذا ىأ هّدضادضلا نمةارمدق
 :ٌتدجرام ىرابر م زاربكرام « تسرددر6 ىتشاكيبا مكن 9 ىم هدضل مزلت_هىثلا
 بلال اذك ةيملا با ةئادصلا لج الذرملائلساماذاهلواكمم اي قات بورحلا (ىنملار
 (ىننلا) < ىهع في رحر مدروخرغ « ىذكديوجرام ىراير ميو ىم ةبح 4هيلطلادلا
 ةيح لاملا نادرو امو ميد سموك الةيما نا لاملاو ةيح بلطي ةقادصلا لحالوفدآلا
 امهتفاد مأي وورجلاو لاس لجال تغب هاه 4 تغب الوب دصلحالتغي ءرملاو اهنمرسغأ ءاملاو
 ةيلعانا لا اواهدص ملا ذااه ديس ىلع مغيقيحلا كساماذك كج ال راقغنالءالب اواملاو
 مولارثكتاين ا ةرفرلامال_ا هيلع ات .ثكلهأ هتدجو اذا ريم ديل اهعوذو ىلع منال
 نانبهركدرك«فركسسرام كيىتج ىمضو او ىم باغلا مب رابنالا ف دهزلاو كزحلاو
 فارطلأ يع فاكل ارسكيدرك نهج :ئظعةيج بلطي قايحلا لاذ( ىعلا) ي فرماءارد
 ىو ةكرخلا ىلءرادتفا اهل قبالودمحت امال انشلا مايأ لابحلا فارطا الطي نوي



) 0 

 الان ىآو (ىطلا) 00 91 ,ريدشو الكشزا شل داك ماظماض د دمد مم ىاهدثاط

 ارب كوام اف. ىج فوم نماؤامزاص ولك ش نم لف تش ةهيظع ةيح
 باطي د يدش« انش ابحلا (ىنعلا) يجي ديدهد م ىاه دا تح كب م ديدشت اسمر

 ةرعيف هريثك ىلل خد باليل الم بلطي |ينالا بلاطاذك ةئيميح لانه ىأرتيح
 ةئمللا ل دينا بح كلكم اه”المال_-لا هيلع لاقهرم_خالو هحو رشا عقر اغتال سانلا
 اوف احلا تح هل نماويشس او لسمالا اوربست لاقدمالوسرإب لادفهللاانامج ماولا

 اننا هللا نمءايحلا نكسلو ءايملاب لا ذاملاقدقلا نم يت _نانلك هلا لوسراب |:
 : زج ديةرخآلا ةماركهةشيمو ىوحامو سأرلاو ىىوامو فوم اوظفحتو ىلالاو ||

 عا دانتفيادريكرام « ىناخقاربحر ب زاربكرام» ىو هللا نم دسبعل ءاب قا كلان
 ةيح ال ؟اوبههن هع ترم علم هرأراذا مهن الولخلا ةرمح ل جال ابحلا (ىعلار يفلخ
 اهسمنيلب ةبحلا لثم اين ده لم بضل انورمظيو مهلررش هيفاس نوعسي قام اةقاسحا ذه

 نازيحرامردنا هوك هدو نوتقم نرجث دهوك ى دا: ىم اهم لئغب واهس بجي و
 قائم ثيدو تاقملا عارلأ تدعم ملغ لبج هتاف دج ىف تاسنالا(ىنملا )' دو نوح
 ىالقملثلا :ل همن ماوهلاورريطلاوت ار شل إكشرحولا خنج نكسمول امفالاو لامعالا
 هفراعم ةرثكمم|منونشمو املا ىأ ةبحلا ن اج ليلا نو كيمو ىأ نموانوةةمدوكيئت
 هردقفرعبال مونت نس أ فناسنالا!:ةلخ يل ىلإ مت وشب «باحتو هعفانمةرذووا
 تءانشنئشيوع' ,ىملشأ مهرب اعتالاك كدلو أر هظم نوكيا ةرفرعمي ىمأعلا فو

 | واعلا نمو أ هردق مهفامنيكسم ىمدآلا (ىعلا) ي ىكرددشودمآ ىنوزنزا
 5-5 ,صقا:توسانلا لاه فوه ىأ ناسمتلا ىف راسونأشلا ىلاعا

 ىذا ايقشي وخ » ىم نكلدونعيمارجأ ااا سل مو نمآوهتفقح لهون ايسعلا
 «فننكواهيخرهسفنعاب(ىعملا]# / ءورن نازرا
 هللا ىوسلم بحأ ىأ ةهيدم ةريذح ةفوخ 4. - نبادنعاغي رثئىأ اساملأ

 كسب ميرال دسغ كل حاس ان نا تدر اذاهسئعمقاىشر باطلتانب رمل لاقةناهسنم
 و تسر ناريس كو راما رازهدصإو ىم عيبشلا نود لكو كامأر صقو ثامأ ف مخ او
 تقر ناسنالاداربح ل بجو ةيح فولأةلام (ىنعمأ) مي تسودرامو تسدش ناريجارجو ا

 فرم



 سشراكشرد « .ماهدرواة درمىاهدراكوو م ال 6ردنرهظي وسال ربل
 ةريثك امل الخاوادابك 1 تلك أهدي ىةوظغ :توثأ (ىنعلا) مما ءامركحا

 دونه ديز « كيلو شدربناكءدممنامهوا ط يم ىداك 1
 ار قابلا ةيح ةيخ انكل نيم م ناك ابا ىاوه(ىنلل] يكينالبن شديقواو
 هاملاو ..انملالهأ نمدها كياكاهتقبمحر -ر ظبي نقدي واسوف هرظن نعم مو افيطل انسحا
 دز « دومدرستا فر واهامرسزوا ى م للوحالابلغأ ىف لاومالاو
 ةفيقحلا لو رهاظلاو ةدساب تناك حيتاودربلا نمقيم ا ان (ينعلا) «نرفكنم

 تسسا ه دريم لاعب ىم كاذك تملا لكشف ىرت ةيح ثنا
 نة اهمماودمضم ماعلا (ىنعملا) يا

 :ىربكلا نيذلا مهنا .مأعلا نطب نا لاحلاو كاذف يكس ير هاظنأ
 .سيلهنال مههنست نوهت ال نكبلو هدمت ميالا تن مناو ءارسالا
 توكلم» + ىذا نامحدق ةفوقت وكمل هوجو لا تا ارخنمةرذلكلا تبثا ىلاعت هللا نال

 .ةلاوهو نوكلا نملابتوكسما او يش
 نال تادوجولا تارذنمةرا 'تينف نولعياوباكو ناوي ا ىسهل ةرخآلا
 نشانإلل ىو كلرك ,؟-ذ اءرغتل نان ىسهتنا ضرالاوتاوهسلا تقطن يسلب (ةااناينوكلم
 سمر هلظتتحربصا (ىنلا) يي ناهج مسج شيشج ىنيب دي ارشح ديشروخان

 كي ىله ىرارطضألا توااوأ ىرايتخا
 9 ا |نلظن(ابسهت) ةشفنلا تذواهرهبت((لابجلا ىرتو) علا ةروس هللا لاقلاعلا
 عمت هريسر ست ىأ حب رلاهسنب رشاذار الا (باص-!ارمرمت ىهو) اهمظعل ناك
 نيدلا مجن لاقنيلالج ى.ّمنا اروثنم* ب هريسنمث نوعلاكرصت م ةدوسما مب ىوتستف ضرالا
 عطقو قالخ الا ليد بتوتافصا ابرق ىهوا هلام لص ةئاةصاضمالا ل ابجيكرتو ىريكسلا
 (ىنلا) يدشرابخاناك ازا اررذعم دشراماضي ا ىمومىاههنوجط ىم لزانملا
 نئرابخ لعل راساملا ةكرحالة دماج تناك امدعب ةبح ماعلا اذهىفىسوماصم تراسامل



 (اركمأ

 ئلعئطحار.ئلعج قات هلا فيكرظت بارت ةعطختلاأ (ينفما) تخانش) عانلطسالا(تخاس) ”لحر ديم تن ى«؟(ارثإ باطضإ هيظايلاو بارا (ئاخإ)ةدحولل ةرزمهلاو ةمطق ىنمب ةيسراغلاءابلا متش(ةرلب تم انش اش وكلخ اراهك اخو ثخاس درمدوجارتكاخ رابط كع يسوم اسع ىلع مهساتو ديثم اس ني دمامللا ىأ نيتك سلا
 نودماج ر هاظلا ىأ بن السا اذه نم تادامجلااعبمج (ىنعلا) مذا دنوكفرطدأا ابا | شمام و دنام دنزوستازخاو نب زءدرم إل ىمثيدلسالاوثاآلا درواملوقرثلالر لا دامجلا عيسنلفتالو بارغلاءازجأ

 لادا ىع نيلاكءدب ف ناكفدي دحلا هالو هريطلار هعم يأ لابجايالضق انمدول | اثرت دلو أيس ةروس ىف ىف عننا لاق ةنيل مه كاكنرك ىأ امه هذك ى عفت د يدم ا تاذ هوجو ىبهتا دصيسن موو ماعطل لك ناك ةياصلا ضسب نع ىورو صم ملكتي بشلاو ملسرهيلم هللا سها لوسر ديل جسما 13161402015117 تاداملا ضعب هعمر هرك ذي ةراتوءدوحو ازجأ هعمرك ذي ةرانفرك فا هفطنف نآو يم او تلدا اجا نم اهيذاعامللا باقلا "يم نمرك اذهارون سكن رك ذا .طامس هلع لوتس اذاهفرك !ذلاناراشأ نيدلا مجن لاق (نيلعاناكو ريطلاو , نو لابلب(دواذ عمايرطمو) «ابنالاةروس ىلاعتا هازاقمالسا اهيل دوا بوما نمل لهفتي غاي (نعملا) ع دنك وس فكي نه |رهوج و دثك ىدواد نمل مهاههوك ف ىو ةيحتاد املا نملاوب ةجناقلم لهو يلع ةيح انين مو انفر ىف توكست اصعلا ثانةروصلا لاعوهو انبناىل ىونعملا بن املا لاذ نم مهلسرأ حلا نا ان (ىنملا] و اهب اههيوسد درك اصعد آ ءام وسد ةسرف نأش ازا نوح ىع هناهرونوملكشم نوقطا:فرطلا لاذ قو نونم اص فرطلا !ذعفأ لا ىلا ةيسنلابو 4ةابحال لما ىلا ةبسنلاب ىأ نوبح نملابلا أ بناملا لاذ وسو كونيم
 بكر و ريدا ىلع ريبكوهو ثدبلاربسلا ف سغثلا بكسمنا كاذو ريسلا ف امئاطإاو  سقنل ا انكسل ةبسقلاب هتف اطالربسلا ىف هتعرسو ةسسب و رئارلاعى لا بله اريسن أ ىلا ةراشا ياخ لاترهةريسم بورغلا ىلا لاو زلاماهريسو لازلا ىلجابسملا نساعربسأ (رهئاهحاوروروثاهو دغعرل ناجل لو) ايسةروى ىلاعت هالات ناهلساا يوم الام نركب كاعتهئارمأبءاوملا (ىنسملا) دوش ادن هم ىسومايرجب م دوش فالس
 :ةيئامو راارصرك ذا اصعب برشا نأ بلا ىسوم ىلا انيحوأذ نيدلا مسخ لات لباكأإ ظل دوطلاكقرف لكن اك قاغنانرطعا اصعب برشا نأ ىدوم ىفانيحوأت) ةارعشلا ةروسف ىلاسعت هللا لاق هاعيطمو هرهال الئتمعو «مسهاذو مالكلا مناع ىفاد نم مالا هيلع ىسوم عسنوكي رصيلاو هفطل تاس نم ىهو ةيملالاةيذجلاو هريسلا ىف بلغلا



 ان « دوشيبثراشادجا!ءامط ىوتثم مظع لوك اهمةغ لك ةسيناموراارحبشاىلا
 ةراشالاايئار لسو هيله هلل دجأ عمنوكي رمقلا اذك (ىنعمأ) يدون ر سنار يهارا

 نيفلفقلفناىأرمقلا قدناوقعا1تيرغقا ىلا عت همل لاق هرم عطب و هنراش ا زهط ىأ
 قوكران الخ ىلاعت مل لاقنب رسن درو مالسلا هيلع مهار ىلع نوكترانلاو سيق ىأ ىلع
 د شر رددي6 هانح كسا و دشكرد ىراموجارتيوزاقالاخط ىم يهاربا قعامال وادرب

 مونلاو لغملا ىأ دشرلا يفق أي لضضلا علو ةيح لم فوج يقتورامل بصس بارقلا(ىنمملا
 ىف انلارطشلاف هلوث هيلع سمت ابرق مم دامجلا عيسنو ضرالا هراديو باتخسفنىاعت هللا لا

 ار ويحي هوك دنكيم ىال دج ار كلنسإ ىم عرضتلاورك د فاوهوداشرلا ىف قأي للا عذج
 اربخ ىطعي ليم أو ملسو هيلع هللا ىلسهقالوسر دمحأ ىلع ماسي ربط (ىنمملا) م دنكيم ى اب

 انديسو"ى عرب نأك ةكج اره فرع اليفا لات لو هباع هقاىلسىبتلا نع وراد ى صل
 ثعضأ ىتح ىلا برها يسع اب 4لأق لبج كانغ ناكو هذخال اوي ,رقو دولا نمرفاسل ىمع

 اهناسلب ثناوبسلا لوقت ناسنالا لكشف ثانابنلاو تادامجلاو هيلعدش# ف قوح ف
 .امنامر مجان اعشاب و مشوخو مب ريصب و معبعبام 9 ىو نولفاغار قوكشملا

 ىذا عمو نوضار همر ترف قبر انبر مالك هن نورمصدو نوعيمس ند (ىنعما)
 .اجمرحت ه ديو رىىداج كومان زج ىم نوتك اسنخ مرحمربف ىنجأ
 نوديقتت أ دامملابن امو فرملاتوهسدولفأع ءا كنا ىعلا) يدب ءوشنوح تادامجح

 نويوكت ف اجحلاوزعلاو ةضقلاو بهألاب
 ومع 1 هلو قركللا مءاسلو تادامملا

 | وبهذا (ىنمملا) كدي ونتي ملاعءازج «بدراغاجللاع قدابجزاإو ىو مسهمالك
 | ةيناهنجلاو ةناسقتلا اوكرنا ىأ داما ىلابونلالاعلانموأ دامحلالاعنءاوغرفاو

 5 تدي[ اداج ميبست شانؤو ىم ملاعلاءار عيت لغلغاوعمساو ةبناسورلا ىلا اولستلا

 هعمستو اره ال ىأ ايشاتتادامجلا عيت كيتأيءدس (ىنمملا) «تدياااهلي راتةوسو
 1| ةرئحسس كاع فطختالو ثالب وأتلا ةسيوسو كل ىبي )تنولا كلاذ و ةرهاظلا كنذاي

 ناك انو الوكشلا نمرثأ كبف قبب اودوهشلا ا ةببغلا نمل هتنتو تاهومللا ري واقالا
 "ايلوالا تاطل لات صوصنلارهاوظب نامالا ةئسلا لهأ به ذموةلزتعم ا بهذ ملي وأتلا

 هريسفتىف لاقشيح فاشكل !ىلغاًدارو ةزبمما نمرهاظلا لهأ ابملاخض هايس الا تاهرب و

 مؤمونيرسفملا ضدي هغبتو لاخلا ناسلب مست ىأ ءدمحع بسبالاْي ثم ناو ىلاعت هلوق دنع

 لبث يح لاما تاسلب ثودملا عباونو ناكمالا مزاول نموه ام ههزنن اق ثيح ىواشسلا
 تركرشملااييأ مهصيستنوهغفتال نكسلو هتاذا بجاولا ميدقلا عناصلا ىلع ايو دوائي



 عض
 تاده|كاراؤأليدانةككتالثلح وردا 1لؤ ماين (ىضملا) ياهلي وأنة دك شنب رم اهلي دنقوتناجدرادنترح ف ىو لاغق مهصدست موغي هىذا ميحلارظنلاب كلالخال
 الئاقرظنلا ىأشئيبلا لجالثالب وأتلا ثلمف تاضايرلاو تاعاطل بس تافشاكلاو
 هاشعالا صوصخعر هاا عيسنلا نافروظيالىأر هظيىته تادامسلا عيت أ عيسالا ضرفأب (ىسمال) مدواخ تددئرعد ه دوبكرهاط عيست ضرغاك » اك م
 اراديدارمدثنم ره كلب إل ىم لطامراكو للاب لايختادامللا مين ةب ويكرم ةيلسلا
 تقودامجلا يتلا ثذىأرملهارلك لب (ىنعلا) «ناوخب دنك ىثربعتتو « كآ
 تاداملا ىرلا ىضياراك ذتئايطعي ميستل اثألف (ىنلا) دوب ىكنكر مم تلالدتا «دهديم ثداي ميسقزارح سدإل ىم ىلاعتهللا سيف اهاربنج .ريثعي ىأ عيستلا | أرقي ةربعلا
 فب رشلا ثيدحلا|رفتو ليل عتاو عيستلابهرك ذنق مدقلا عئاصلا هايل دنت تانابتلاو
 هلازتعا له الي وأن دوبنب اف ىم ايةيفح سل ىرابنعا هصيستو لوذلا لمس نوكنتةلالدفلا هذه لوقتو ببسا ىلع بنسملا اعف قاطنو هعاكربخلا ىلع لادلاوهو ضرعملا اذه ىف
 ىذلاالاذ لص (لازتمالا هأليوأ:نوكبادكم (ىنعما) يلاحرودرادوكنمكست ؟ىاو
 نورببسحزانرج» ىء ةغيفملا كرادامد يعل تختالالا .هيلم هّوأامو لاسرؤن سعال
 سلا جران قابالمدكنبانا ال (ىنعلا] يى كعا بخ ١و هئزاد_ثاب ى ىدآ دمابن
 ايحلابصمةبا تدل ءالمالكلااذه(ىنعملا) يك يحزبس|,اررام تآديشك و«بريكرام ١ ىو نيل رملازاررسأ نم. 4 ةسمجلال ملاسبلا ارومأ نعالفانىأ ايممعأ ىبغلابوصتلا نم نوكيإل املا ةروص نوفل :ام_هل ساولا نم سلخ الو
 هذاا ةيقح تاداجلا يبست ىلءماكستلا ناك 1 ىأنطبلا عج ووهو ريحزةلامبةيلا
 .نل كم ةنحمةئامما ميو نأب ىنابحلا ىلع ىرج ىذل! مالك ىلا انعجر و هاليوم
 قأ | ىتح (ىنعلا) ةيعمإاىنعب (مماكته) يب رسراجركءاكتهدإت « وج ءءاكشه نآدمآ
 ودان دماكشهدره طشباربإل ىو ةيعبج قولا عشا !بلاط لاذ دادغب
 هدركى راك ردات بهن ا ىربكرام إل ىم دا دغب لأ ني دوو دادغا 76 2 نو قابخلا لجرلا (ىنعلا) مياتقوادادغ روثردهفلغ
 عونوأ هبلارظنن اولماردالا َ :قأ ىف اح لجر را ىنلا)# تس



 نارارهدسدم[مسج ل ىم لاما عج

 ا(! تشير لملابلا مالكا ماكنا (عاثإ حيبتشب أ تشب
 قيام تح مدق ق ونام دقو لجر ىلء الجر اوذلعت ءيغس فو ةنام عج (ىنعملا) لجرلار ممل
 عاما ل انهاوعج ىأ ةمايقلا موي ماوعلاو صاوحلا ب اهذ لدم ضعن ىف مهضعب به :أرملا نمرعسخ لجرلا قبب هجوب ؤلطخأ عمدتو ماسدزالاةرثك نم ( ىنهلا) يماعو صاغ تماي# ج مهرد هتك فربخ تززا اردرمإط ىو ايلاخلجرعشوم مام دزالاةرثكن م
 ىأ ةيحلاهبىطغىذلا ندم ا وثىأ هتئارح قاما لرحام (ىنعلا) يب واكةماكن هلها دئديشكيم هوا دينابنج هتارح ىمه نوح ىم اوطلنخااوةمايقلا مو ماعلاو صاخا
  ةرثكن م اهاربل هنبقر مهنم لخ رك ةرىأ ادولع ىأ مهبار ةيعجللا لهأ بعتاهرر وربل ام هع
 شدويهتسس وو ىو *اطغو نبتكريوتعإ اثام تحت تناكو داب دربنا نمفيملا تناك (ىنعلا) دوه درب و سالب ةوك ديصتن و دوله درسفارب رممززل اهدزل إف ىو عملا
 قاتولا دش هماكح اب اريثك | ايتحا لمت ناك ى احلا ظيذملا كلاذاهملا رمكحاو طالغ لاب ماطيرناك (ىكمملا) |« ظيشح ا[ شدوءدركى ل ابتحا و ظرلغ ىانبنسراب
 (نرد) ىف ىنعم ( رد) يي قاَرع درو رانانا ,رااظتنا كنردردإلا ىع

 |ريسخ أ 22 1قعامجالا ىلع قافنالاو راظننالا فاوتلا ىف مه(ىملا] سمث (ديشروخ) يملا (رام) لاذ(تآ) ىلع ري) تعلمل(تفان)فةوتلا ةلممملا لادفاارسسكيإ
 و دركم رك شريس مركب اتخآ 99 ىو هب انا: يلع :زاحلا قارعلا سه تعال مايقلاو
 أرياكي (ريس) ةراراا ةيمجصلا فاكلا |مرك) مدرس طال_ثاواىاضءازا تفر

 قل

 ريع (وا) ةيحلا ىلا عجارب نزلا انهأ مدارأ نك عبشلا ةلمهملا نيسلا
 بهذ نأر ةيحلا تنطسأ ىأ ةبحلا.ةرارهلا لع تدازو ةراحس علا (ىعملا) :. لا ىلا عمجار

 ىحئدرابلا طالسخالا 9

 :كشزاوا
 اةيحللاتشاعو

 ,قايإاريصنما
 اخون ىع اهسفنا

 «يمولل ىح تيب
 لا ةياث تناك (ىنعلل) م تفرك ندين شب وخرب اهدا

 ىآفةونلاورب هلا ا-مدارأ نكلو ةبيهلاو بنتا اهائعم تاكو لووتةكسش
 ىل_عقيحلا ةلرتتعرشس علا
 (ىنلا) « رازهدسريخلي تادا

 ةتقكو



 اب نوعمج له (ىنعلا) كدناتركم
 تفريم فرط رهو دئلب كنان دنبوا تسكتيمإو ىو اهرشنماوتمأبلاوب ره

 قلفلا نمر دسوتلا ةيلاعلا ت ا: سل املا ت ١ (ىنعلا) يدنبق اجتاح

 برشاذا حال 'توصل مساوهو ناب قاياك ًاسقافآلا ق 'بهذلابملاعييطخ توسو |

 ثوريوو تسكب اهدنبإ» ىو ةبخا بارطضا دش نم لابخلا عطقنتبوصتل لمعتساف خس
 تحت نم تدجرخو دويقلا ثرسكة حلا (ىهملا] «ريشوسعهنارغتشزىاهدزا هريز زدش
 قيالخ س تع زهردإ» ىم سائااىلسع تلمح توم عيق عبس شم ةيح ةبطغالا

 نوريثك قن .تام ةمبزمهلا ىف( ىتعملا) يب دن هنشي دصأك تشكو 3

 هحاك ه» تشك كشخاجر بسر زاربكرامإو ى م ةمرعةثامراص ئتبلاو نيطضاسلا نم

 كاشخ لعتيف راس ةيحلانمهفوخ نم قاما (ىنعملا) «تشدوراسهكزا نممدرو
 لهسلاو لبا نم سانلله«تيدأئن"ىأ نأ هفغنل هسفن ىفالثث الرمل لعر دغيالاسابىأ

 «مشيمروكت آدركرادم ار كرك ا» ى+ بيهم ميغ« الس ساثلا تثأ لاقهتم دن مى أ
 (رادس) بئالاةيسيرافلا فاكلا مش )9 7 يشلاوخ ليئارزع ىوسناداتتنر

 ىمجالاةس رعلافاكلا مشب ( روك) لاذ (نآ) رفعن(درك) ظمبأ سب رعلا"ابلارسكي

 (شبوخلبثارزم) فرط (ىود) نحال (ناد[) هن تفر غلا ملارسك(شبم)
 بتاج فرط بهذ جالا ل اذ بئذلا ظعبأ ىكألا سيكل كلذ (ىعلا) فن ليئارزع ىنعج

 نم صال ا ىله ىلةردقالا:أ اذكبثذلا نم ص الفنا ىلدردغب الر ثكل !نااكذ هيئارزع

 (ىملا) مب ارجا»ىروخ نوخ داب لهس ار عكنآدركه مغلي اهدزاإ» ىم ةيحلاهذها

 ةيحلا ىلع هس ذكمدلا برش جامل ىلعالهسنوكيةدمحار ةمغل ىمحال لاذ تلعج ةيملا
 (ينلا) ع تسكش مهردارهدروخ ناوفقسا و تسبو دبسيب ىنتسارباو شيوخ ل ىم هعلب
 لوك لا ىابحلا تح ءيلعا سفن تشو مضهل لج الدوم ىلع !مسظن ثطب روهتفلا ةيملا
 | ناكنم مالسلا هيلع لاقوتم آلا بعل ان الا: ايحاامنا ىلاعق هللا لاقتتتغتو همظع أ ترسكلا
 | ةمه ناكن مو 4 بنك امآلا هنمهتأي لو هينيعنيب رمق لعجو سمأ هيلع ههاتتشاينالا همه

 :ةيلق ترثك ناو ىمهف حر اوج بعتو بلق
 مهل سيلواريثك نوحتواريثك نول سيايندفا بابرأ نماربثك ىرتاذهلو حو رالم روس ىهو
 هدرسفا تل ؟ىومغززا « تسادرم وا تساعر دزا تسفنإلل ىم ةسهلاوداهزلار ون



 نمل
 بابسالا ىأةلآلامدك_و مغلا ست دمحن اتوتىنمةيظعة بخ لغن (ىنعلا) 1 «تسأ
 | ىمهوا صاينك « وا تور فتل 1دباس رك ف ىو !وليصخت ىل_ءةردقلاو اهلا ويثالا
 أرهنلاةام ناك نآب املا تاصوب ,ولىأ نوعرفتل كس فس دسحو ول (ىىنلا) موجبا تفر
 ليتل ى ءرحذا هللا لأسو بذكلاب فرتسعاو هسوقن ءدرظنا ال .يهأ قرح انآ
 انه عأ

 ىبومةئام وب رط تب رعضأو ةنعا زر
 اذامالسلا هيلع او ضرالا اوغبل«دابعلْز هز رلا هللا طس؛ولو ىلاعق هللا لاثثوب راهو
 | تسدزا اهدثا نأ تسكمرك » ىو همسك دحأ ىمحباا ًئالانعءاحاببعم قا بحأ
 مساة سب رعلا فاكلاريدكيمرك ( (نيكمرك) مب رتساابو لاءزددرك ةسشب ارق
 (تسد) مكمل ةدامال انلاو بسلا .ريغصتلل ملا دعب فاكلاوئث 31 نمدودلا

 درقفلا اولعجي ةماظع ةيحسفتلا 3
 ىرتثم هداصي ىذاارراطلاوع ىرقرملا لاق

 (فرب) سأ لعف (باد) «قارب ,ءديةروخضارواشكمنه ه قارففرزاراداراهدثا
 ةلودلا نان قارغلاا ملئ ن م كفن ةيح كلما (ىنعألا) مصا(نيه) تاس سن (شكم) تلا
 دفوتملا ةينامسملا: :رارسلا ىأ قا 000 ارلارابا ا اهلةزهتلاو
 دياواو .يفواةمما «٠ تادكر[ ندوب هرسفانإل ىم ةؤقلاوةردقلاعيرورغل اهنم
 ىف دا ا اتمقل تنأ تاضارزل ايا نواو دم تال فنةبح ترادام (ىنملا) يتاجخ
 مكهحر ٠ تامزوش نيلواريا نأ امو يع ككل رك ذا اهكا تلا ذاونعيةايق
 امنمأ اذ'ثننال كال انكر ال -دنسمأ (ىدملا) يتالسلهازوا 3
 تالملا لمأ نمت الىأالباق اهحرأر ككل الار موف تاما رلاب
 توهثدب ثروخ فتنآك ظ ىو اه ىدعأ ىوش ىلع تاناعرلاو

 (ديشروخ)مرارملا ةيفوقلااننملا اننا عي
 5 درم]) رهظت ىتعمج برضضأ (دنز ل 5

 ةرارس كنتو (ىنعلا) حانجلاةيمههلاءابلامث» (ري) كورتلاوهثلي رءدرم بالغلا
 (لمسمملا لورتما شافك اهبايقف ةدس الا لفن مرولظت ةساسفنلاتاووثلاسعنا
 داهجردشناثكيإلا ىو ةيوفوةبلاغاهز هزوع ديل فنريستت ىأ ناري املاح اج برعغب
 هما (ىنعلا) يلأسولا كب زضللاراودرم « لاتتردو
 اذ ثم ىنعم راو ظفلتاف عيصشلا لجرل ا صصص نمي راود سها
 ,لاسولا نأ, بوخ تنأو سلا ةتاماالا ةبيطلا ابا -اامىوغ

 (ةش



 نسل
 رفقا ال(ىعلا) (د هرم نآدششوخ حرك ىاوهردو ديرو اراهدزادرمناهكنوج
 ائ_ابوقديرملا كاذراسراحلا» اوهلا فج رفنلا لكتود ا دغب ىلا ةيملاب قابلا ىنعي لحرلا

 نامرج الو ىو هتليحو هعبطل قفاو ابحلا ديرل ؟ىوهوة دماج تناكتةولا ل1 1ةيما نال

 نغلا كلن لمفورجال(ىتسعملا) م زين متفكامهكنادنج مهثسيب هزي زع ىادرك اهنق
 اضيأ ىدمدوتلارسكي زين هنعانيكحر انلتامردقب :س نير شع لعلب ىزي زعايداسفلاو
 ءافج نارا ك ىرادعمطوثط ىو ارايماهعثاشننأك اع اودوسغئلانارببخ تنأو
 ثيننأب عمطن| ىأ اعمل كسمتتنأ اذه تلعاذان (ىنمملا) 012 ردورأتو ردىراد سب
 ءافول !مهرمسيشالالكو اشاح ءافولاو راقولاف ا ةطوبرمنوكت ءافحالس سفتلا

 ميدشك اهردزاكديائمو» « دسرك اننا ارو م
 : االول علا د أ لكلر .ءاجرلاو ىنتلا اذنه ىف دلكذ لسير (ىنملا)
 ايادقاب ردفينأي برشلا ى وج تالا ذهاثا ارطشلا ىفلاقاذهلونيلسرلا«اينالارامث نم

 1 000 زاد 7 00 شكا 7
 :ثكوز عزه (ى ماليا ءئوسوماندم ةيح نا

 :ىنف |هذسخةسرتلا ن<ينوعرخلاقو ىبوا نوعرف موقع رضتت هايف ثدحأو
 درك ديد إو لآتتفامهلاح ف هونايب ف عرمش د شرما ىمومذ انأرامعتناكنا
 :تفك 9 ىم مالا هيلع ىانوعرفدي د ناس فانه يارىسوم

 ئيثىال ماك ب ىسومانديترورف لات (ىدلل) م مب رتىدنكفاو تدك ارؤلخ ه ماك
 أرد » ناشد اتةارتزاتءزهردإل ىم بعرلاو ف وحلا مب ولذف تيهروقلحلا تلت

 |قدللا ا) الرامملا نط ةمزولا ف (ىعملا) يقاززمدرمدشهتشك تو زه
 .ةردقلامدعل مادقالا قازئمءسانلا ثام ةمب رولا ىفو

 نك" « تفركن همدارتمدرم عرجالإ» ىو دحالو دنعربف نم مهمىلخةلارا دف لدي ىف
 ةًأرلاولجرلاواؤ دع كوذمو كلركسم سانلان أ ديالى نعملا] تفرك نزودرم هئيسردوت
 « دش سكعربىدناوخ ىارؤلخ إلي ىم دفحلاو ضغبلا ىأن كلا كل مهردص ف اوكسم
 انانوكل وكسعم ةوعدملاتراصمسانلا توعد(ىدملا) يي دبث سينارتام دم تفالسمخزا

 مهيرع



 مهو(

 اناكم ردو مزخ سد رك |تريشزا مه نمل ىمكنغلا
 ى)روثعلاو نطبل ىلع فحزلاو انوه باه ذا اولمعتلاوهو كدي زخم

 نك- كابات لو اذحز وانو هوالمعتم ل ارث نمتءجراشب |[ نا (ىنعلأ) 002

 ىورس ف زجيات » !سمىب رغب هكنكربتي زا لدإل.ىم اردقىفغأو عطا كنأناكمف
 كفل دحأح :ىتحر دمتال فرغت كناب اذه نع بلقلا علف (ىندع

 ىخاس شكوشم هرغداديونإل ىم كاملالا كعبنبالو كل دحو حور بدحأ
 هتعئطصاىذلنأبارورغمنكتاللاذبتنأ

 . م ةثام ذه لش تثج نا (ىنعلا) هي« ىوشاغوذ ةكصش ىدرك

 ىونثم تاهءاخلاو بارحلا ةكصضم نوكنتو اريح نوكت ىأ ةراذم ا لعفتو مضفنتو
 اؤفاك اريثك كيس( ىنعملا) ين دشاورامرصمردتباعو دندبنار ايس ولا وتو مه
 ردارتوءرقىبوم باوج ف نيحوشغمانرصم ىفاوراص مالا ةبقاع'اب رزهأو سيبلت لها
 ديدوتلا ف ىموطنوم رف لعفاهف نوعرفل مالسلا هبلع ىبومان دبس باوج يي شدركى ديدجت
 (ىتسمملا) « تسي كلاب شيرمامتوخ زيي رك تسين كلارسشلا مح ماب تفك » ىو
 هتوقو قح اهب هتلعف هتلعفامو دريل دل ق لا ممأبانأ نوعرفا. نوع رثل ىمومان ديسلاق
 ىدىلاعز ءىمأ قارأ نار ىلاطنأىمأ ءع وجر لاف مردف [الوادبأ هيف ىلىارال تردقو
 قح شي واوسر فرط نا « فيرحىا نم مرك, اش نم مضارإل ىم مغالوفوخالا

 اذه يىفنرك [نأب رك اكائأرَرطاران[لهسفلا ل يلق ىنعجفي رحاب (ىنعلا] مافي رش
 11 ىم افي ريشال_ءولج قط اد_:ءواموضغم فرطلا

 دئس وبواطمو بوب قح شيب هب دثخ
 اللا ذمهفالوبقموايولطمواب وبحم قم ادعو
 دئكنابورهيسزل « ادخ هنرونا مب وك نطمزا إل ىم لوألا
 ةرطمسم ايعضاربسقح قلخا دنع هعلكل هب يتمهثلا نال فاو تغب طم درأ او لولا نماذه
 انديسناوأ ىلاعتههلاءا ضب ضار هنأب مالءالا الا ىبومات ديسد|--| نعا ذه لومي دسفأ لو

 اريشحلا مويىأ ادغ نوءرذاب هللا كلعصالاو ىنعجهئاو بدالا ملعت هجو ىلءنوصرؤلا هلقىموم
 م شناكدتبنآو تسوا نكت زعإل ىء هدايعرتقسأ الود رمأ عبط أانأو هوج ولا دوس نم

 تاو ىرف ىلء قئالونعج نيعضوْلا ىف :زمهل ادب (نآ ) يش ناشأ نوم ىيرب سيلباو مداز
 ةزعلا (ىنملا) ىلاعت هلل ةهجار رئاعشوأ ظفلو نيعضوملا  نيشلاو نيتمؤللو لوسرلو ةزعلا
 انب رفعت هلوقب ب رثهلل لتي مد[نم ىلاعت هتنمالعأرق او ىلاعت م دس ةقئالو ىلا هتنمثال

 | شي دورازو راروخ نافل شيب



 وقس انه _ئهريخاثأ
 (ىكمال) «(قررددا دركزب و دنيربن أهو نيه ه قحو ضع دراذم .ان وح حرمت كع ىرحأ تإالذاخاب وهفارشأأب تس با

 حرشتلةءا الا ك هئاذأ ةياالاك ىأ ىلاعت حلاك قامة وحلا ءوةمكحح رشاةياجنال
 !هريغ مالكف عرشا ىأ ىرهالارلاملاءو رو بلقاو كسار نوعرناب عصا هعتصمكح
 مكعرد قرر شنوءرف تفك ف ىو امويني_هب رأىسومان دبس نم ةقهفا هيلط ىأ ماللا هيلطرانيث ىلع ىءولابادج نومرفءاطع ناس يف ذه يأ «اطعالا ىنوي (نداد) ب ارح ىني (صب) السلا هيلع اريبوم توعرفندادزسايإو تركت ردن ازعل العلا
 قرو مالسأا«ملم يسرا نر رفات( ىنملل) يي تا سم مدنيا مكح ناوبدورتت تساما
 ليهادتا هدي رخام رمل ىم صر هع انب وان راويه اورتف لا مكحو انمكح ماعلا
 ميفوايفر ىفوع الأ ىأ ماعلا ىنارتشا اذهلو (ىنعملا) نالذ اون ىرتل قاع همهزا « نآوج
 معز و صراكذ الا ما وفيس الاى رمأ ظنإو مهلا ىتح موعيبج نمل فم تنأ اذهاي
 فكلما كلنوكي ورسم (| :رأ ن دايت ز لانج لاق]منط رو سوف انب رانل كح املا اهبرتفتالاهرقح ىأاليلق كلسفالر ظن للطن سدا ينم ةيرعلا ءابلاردكب ورب ثلا هلام مسهفاو مما ىأ نيس يللا ننبه /رنلةفانبب أ ىأ ل افنل تيرا ىمومأب (ينللا)« رشم هرغدرض نبك قشيزخ ,/قيغئرب رخاردوخايسوم 9 ىم نوعرف
 لما هاك !ناهغار ىركللا نيدلا خلاق نيلالح ىهنانيفرطلا نم اجلا ةذاسم هيلا ىرد_ئاطسو يأ هعشر ةؤارسكب (ىوس) ضخادلا ع رتب بوصنم (اناكمتنأ الو نحت هئلخغال) كلذا(ادموملنم و انتم لعج اند ضراعب[ همر :نانلظىدوماب كلرحس)
 ةناحو راارونىلا ةب رشم !تاطط مون. ءالار وي ىلارفكسلا تا.الط نم هجارتلال هئبحم قأرلةريصمب ةناكولو اي هلا ةكسلم نم هججأرخالمالس هيلع بوم" يجيك رن ةري:الرسب
 ةزهملا بح !سونامز لوط ىلارصسلارم دن ىف ج انصر صسلا بح !سنالةدعولا باملامناو
 مراععجإ» يم ىسرمل نرعرف لافا ذملو ىهتنا دضولا ىلا ةزمهملاراهملا فجانحالا
 « زو رردو ىزورب دش دءاوخنباإ ىو ةدلبلا قلخل اه رهظأ تح انن ها لاء ىأرهدلا ةرصس عيجأ ىحرتغنالىنؤماب | ىدلا) يارروثماغوتل هج كان ه اررهدنإوحاس
 نرعرغل ابي مالعلا .٠ اع بيوم لاق(ىنعلا) تبر وم أمون اهما مادا ,تسنروتسد امنيا ىدوم تنك وف يع نوعرذل مل ل لضنأ هيلعو انينن ىلع ىبوم باوج ناس ىف اذه م اينوعرتمالسلا هيلع ىو ءبارج إل رحلاذش ىهرزوة عب رآح لهم ىلع ايوب و أ مور نوكيتأ بلطيال ص وسما اذه (ىدملا) م زوقتزورلمج انهدةلهم
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 ىوتثم كلاهما, هرومأم تبما هلا دبع ىنالثل اهما ىلع ىلةردقالو ىةزاج!الوهر مالكا نها
 ضرفولو (ىنعلا) « تينراك متادبغمرفمدشب « تسيرايدوخا مو ىربجةرك »
 ناعتهسمأ درعانأ نيعمر هاظلا بس ىل سلو بلاغ نم ةيسراغلا مخ ارمسكي ىربح لنا
 ةراكدج نم هو ماءدزات دعوت مزح إ» ىم الزيجأو كلممأ تجرأ كاعت هعمل سيل
 ةرمصتلاب فراك أ[ يحب تمدامدحلا, لم تافت أو براضتأ(ىنعملا) يي ماءدس نم هترصأا
 دنكوا و اد مكح دسرردانمزيحبإل ىم يماوألاءادأ ديعللق ئاللاو دبعانأ ىلاعت 4 ىسوفأ
 لك لعجي ىلاعت هللا كلا ذهللا كح لصي تحلب رشأ نأ (ىنمآ) هيادج ىعمخز مسخ ره
 هللاةداراوةردقب رهظت نوكلا ثداوأ ا نماهربغو ةموسخ ا نآفاديمب هعمخ نممصخ
 هيلعار ىموم ندم[ ىسو وار سوم نوعرفباوج إو رهظبالاثبث قادرا ذاق فاعت
 هيلع ىول هولا« ىجي نأ قو مالسسلا هيلع ى بول نوعرف باوجتاس اذه مالا
 لاق (ينعملا) ميدابىامت مكوتهدمك اهرشع ه دانيا لهم ىفتقك » ىه مالسلا

 ال يق ىنطم !يرحأ نيبعم تقولاهربدخ أنوال عم عضو ىغبنب ىسوناالالهعججام دعب نوعرف
 ىو لاعت وح 9 ىم لاحم, عستالومالكتلا انه رنا ىأال بلغ ىوولاليكو تاعداخملا
 هيلع ىسول ىجوأ ى اعتق ملا ( ىنعلا 0 و نامزردشدركا
 ءدجشنو لوج نيا ىو هب ةداب ةمةلهمهطع لاما ىف ىأنامزلا يف مالسلا
 هلومأ اهله ىتاامويتوعب رالا هذه-(ينملا)- يك عونع ونوا اهركمدلاكسات ه عوطب تلهمأ
 اراذعأب رتنميالو :ريثكجيم لج لان عوركملا نوع وأبن اعيئح هفل انغالوع وطاابابج

 ءانلامنن

 1 بكم (فدك) توعرف ىلا عجار يمن( وا) سب (دشوكت) قى
 ىنهج(ما هنشخ) نأ ىنعب يملا تغب( نم) ىف ادا نو ةارسكي ىف نموناأ سلا ةس رعلا فاكسلا

 هكلسم أ هةي رمل ماَدق(مرشببل لقسم فاكلا عض (:وك) امير سرشم|( هدزيت) تغ
 نأ نكي مانأالىفأب يسوم ب مءاو للا ةذمىف نوعر هرفىى-:ئتح(ينءلا)ثكسم (ماهتفركم)
 ىلع كلسم ماذق تكسم نأ اع ريس سما 4 لقو مان الانأ ىنمي ف ب ىح ىأ ىنعي يهب ىتكنوكت
 غز مكر بمدن زفا هجخاو هز مهرب همهارتاش | هلي و "ىم داضرملابل لبر صاىرف
 كلاذواهوحاو انهي رخاىأ ضد ىلءاهضعب برشا نأشلا ليلجأتا مهليح عميجو (ىنعملا)
 ىونثمدومماو هممتأ ال ىاصنل لعب رشا نأ كلا يظعانأ تارغطل اوركملا نمو داز ىذا

 اونأنأ (ىنملا) ينل شوخانن مودنريكش وخ شوب « نك شن ؟نصردنزا اريك
 ايم لعجأ افيطلال_عاركسم نا الثماهق اطلدعب ةسوكعم مهليح لعجأ ىأ اران هعجأ "ا
 مهو ردنأ ك6 و نكت اريو نمو. ديويبر همإل قوتثم اريرش مهعف نمل عج ىأهلةوالحالا
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 ىأيالىذما لاذواهيرخأن ألا يظعانأرنوةغني و ةبلابنولصتي (ىندملا) ينك تآديأن
 هيسوك « زاردمدهدشةلهموسرتمونإ» ىرش. ةمقأ كاذل تملا ىلع حوليالو هولا ىلع
 ىأ هطءاوءتليحر هركم نم فالى بوما, تنأ (ىنسلا) يب زاب تليحدسو ركدرك
 نابزلا نمياثكو تاويسلل ليذهلا .هلالادلا مشيمد ظفلتا ىف هليل ةيوطام منوع

 نىلع ىبومانديس ءاطع اناس ىفاذسه يينيا دمزادنك عي جارننار .ارحاسات ةروعرفماللا ءءلع ىدوندا د تلوم ةليحةئام عطس اوركسملا عج 4 لقوري ولعلا
 .٠ اشتاومو ريدمآ ما تفك لو ىوشم نيادملا نمةرصملا عيت ىتح نومرشل ةلوملا

 ارم أ ىأ دمك يما نوءرغ

 انديس (ىعملا) بحيرات اددايص سنو
 عيبانلا هلا لملاداي هلا باكىشءاكىشغ

 مدري زورا كب ردركىارالتس و مدهدركر جال ىوتلم هسب
 بنذفاة مولا لادلا مشد (مد) د طر اىنمما ااهخن(ةدركت ابتجا (نوح)

 مضن (مم) توف ينعم ةمهقلا ىازلارسك#(ير) لاتقول *ارلارهحسعب(ير)يذلاو
 لل :اجاك هليذ رجا دارصلا باكل سنم (ىءلا)ءاَيحَو ليخلارفاحلا ةلم لا نيبلا
 م ديشكى ردمدبار نهكرالنسإل ىرتشم المراهر هرذام تحت ةراعا تلعجةيا ار امحا مل
 للا تبصع اهسفنبةبحلا كاتو( ىنملا)كلعلاىنعج(ديباخ) يب ديدبار نهد سبا درخ
 درك ىارهردإو ىوتم ةعطق ةعطق ءمطةئو كل عئاره اا ديدخلاتلعجو اهو -ديدحلاو

 انهتاذواهسفن تلمجو (ىنعلا) يح ركومو رىوزا دش تع
 ارافكلا عج لب جركسااومورلا فج زولا تءقولنآلا ترهظولة بنر

 م ماذجدشىدز كرهر رف ه ماكز رغشا وح تح الا ى لفك
 || اك أع ةرظلكر بغي نح ءةنمةوغ

 9 ,ةيسرافلانيءازلا تغب قلما نزو ىلع (غرفُر) يت سدز دش هيسس
 رمدك اه انس توص ةبيه نمو (ىنعملا) نانسالا تو سةياك انه نيتمدلملا نيذيغلا نوكسو
 ىم ىناملا ياك حب ظفل نا ىلع ثجرخ ىأ ديلا نمتراصدو كادوسألا حور وبلغلا
 لسوأمل (ىنملا) يأ هعدشوازابو تفركب وا قلح « ىبتحيت اديسردوخ موب نوح

 لادا



 ىو ىف ءاسع يح ا تراسهدغب وهلم يااا «موغل ىبوماندي سوهو ىنحملا لاذ
 تنكى ودركى و رهبكذإ» ىوتم ىلوالا|مريساهديعنس فنتالو اهن.شيلاعتةوث
 هلا لاقو اصعلا ىلع" كنا ( (يسلا) بش مهخ شع وديشر وخام شب ٠ بع ىا

 :كوامم سعات دئعو اثما دماصعلا . بلا

 مدن مشجر دما هرمخ ناك ذئاو زثب شوكو زاب شح
 انألاعا رونمهرؤلا هلا رسم ىأاك اذهو ةهماسنذ' او ةحوتفمنيعلا(ىنلا) مب ادخ

 ( مبتوهقفيال بول مسهلو ىلامت هللا لاق نيعلا ىلاعن هللا ماير ىف ىاا دخ ئدنب مش ردريمتم |
 لاقوذكه نم ها هلا للضب نموىلاعت لاقوأ ينوعمسنالن اذ (مولو بنور صبب اليد مهلو
 ضل يمبنمس نمداثياراغكراع « نءز مهتناشباءريه ناشياز نمإل ىواثم

 اشيأ عع (مسه) عج اريعغ( ناشيا) ريغلا عج لو ركمملا ةمدقللا ءاه !رسكم |
 ضي نيمسإ ةلم_هملا نيسلا مب + (نمم) 'لوشلا( راغ)ةدحوا هينءايلاوعسي رلا(ىراعي)
 روسو أمت وق وك لع كالو لوشلارهظيىرابلا ةرشحراجادارأو
 ناوئسريسغو اوهورق بك نتو رع ار لما !هجم د تالظلا ىهو وئس عج (ناوئص)دعرلا
 نيلالج ىهتا (دسحاومام) روك نالوا وفامو تانجلا ىأ /ءاتلاب ! (قنإةدرغتم

 تسرب -ةوةديجلا نالح هلا

 مهواهو.لطيولو ىبوم بلغ ىءوه نم تاماركو
 ( سغن عسب ر نم ما الا اذه نلك امو :ربغ السا ةداه» 5

 مر ياقنأ ناو رروظيراؤالا ضمأ نهاأنأو لوشناي لا ض

 «قيفرزي اشربي شب ادشالنس ه قيحر ماج ى د مدربداش شيل ىوتثم ةيدبأ تاداغس
 4 امامالك اريثك مولع ردو قيحر حادقا ريتك مهماذق تمد عما ساك نع (ماج)
 لوبنت موادادعتسا الن يذلا ةءامللا ىأ كيف ةرئااذهما دارو دغلا كاذءابرا.تاداعسلا
 | تةكرام نوح ىلكره ٠ شيينمدربو سب لك تسد ىو ٠ فراعم ارارسأو حئاصنلا
 ذ» (مدرب) ثطب رىنعمب (مس) :دحوللةزمهلاوةقايىنمب (ةتسسد) م« شين شو
 20 اينالا قال عسا كاناىلع مهمادفىنمم (ششبي) تمدق
 كو ئاسنلا هروب ةدك ل اةقيدح نم «هل تطور( ىلا )للا ةكوش شير لعلا
 شي راسن مهماد:



 يتم مهسفن باوك اذان م-ه-ورةصح ةيناب رلارارسالاوةيهلالافراعلاتناكذ مه-اورأ.
 لزتنو) ليث ار ماى ةروسيف ىلاهتههالاةةماركل اوأ ةزمتنلا مهخا با ينانالا نانرهظت

 | نب رفاكمل (نيملاظلا ا ل ةالضاا نم (؛
 'مالا هيلع ىموم لاس نأك يكل ندا .اةبلال جى + هرذكلا ار اسخالا
 /لامامأو همالكب يغش ناكف كيلارظتأ ىنرأ ل امقلاسولا ىف افش ناكر قارذل الولع وهو
 ىديلقتلا نابجالا او ,رسض نآباراسخ الاهرارس أو تارفلا قئاقح بابرأ ى ءركستم دي زيالو كب رارثلا 4لرقق شن دينا لب: شدو ل اسولار حجب رف بو ذه !بوبحلاوهن هييبح
 ايندلارومأ نع ىلا ناظني انك نركينأ اني زئالل؟ "قمل ) ماو ديس ىراد سات »ب امنثييدبا رادم ةتذخإل ىرشم نايعلا لعأ ىلم لب ىتبةملاتاجالالهأ ىلءراكنألاب
 رح آلارومأب ماعلا لقاعلاو ئانلاك ةروسلالاكّنع قفافلا نالالفام ةرخآل ارومالو الغ
 ارارسأ ايو روتامانم هنظفي لام انتل امىربت-خفيتلا غو لان !لاعا ده اشم ناني
 لنمنركي وأ

 نب
 لن اركمفراس(ىنلا) ياخ تستب شنركن دبسختات 6

 مونلاامئامرك-غل نال طوب رم مسلح مني اكئاركفنا مادام فيطالامونلا
 ارئاكمهار هللا لهأو مهموقال طبار مهقانعأب ذخ لاش الاه ىفريسلا نم ةححار

 /ىرعشالا كلام ىأ نع ما.ةمىلاءانثم نمو لاح ىلا لاح . نم لاعشلا تاذونيعلا ت فراعملا ةداسسو ىلع هه رطلا ف هك قدوةر مهواطافبأ ملمس ةحوتفم
 مامطلا .نا يلاعتهللااهدعأ اهرهاط

 . 7 هقثحا
 ىونثم صن[ هلا نئانضااو ةيفاعف اهنمما ملطلا

 ةيولاةريج قئاللا(ينعلا) هياررك ذوارركش تييح هدروخ « ارركشدب و وكديأب قريحإإل
 علب ةريطا فالى اسفنلا ىوين فاركسغلا بهذتىأ باهذالاو سنكسلا ندب و رنماب ورا
 نولوه.ءالعملا نمهتلا قة .دشا د |الو بةفرعملا لاكنمهقلا ىفةريخ-ا نالوكذ اا وركسملا

 درو



 روسا 1 ركنا نب اسريمتلاو ارت كيف ”مسمللا ىفدز لومي ناكل بوهيلع هللا ىلسةنادر و
 لك (ىنعملا) ع رتبي ث دوصب س ىنعجوا « رنهردوا دويرتلماك كر هل ىونشم لاناذهاو
 فلخ ىلا ف وهن سانلا ىلع مدفتو و. ندلاةقرعملاو ةيروصلا ةعنصا| فلك! تاكنم
 صفت أ لهلار تاضايرلا ىف نكس او. َمّدقتو قلم نيب فرش مسهل ىأق بساةروصلا فوءادور
 ىلا هت هّملاددعتالوب ةمريسغ امهر بحل وربك نم نولْعأل من النودأ كوالا بابفو
 (تاض) يدور هتانوددركا او هكلكو دوبذلاس ناغوجرو ثفكنوعحارإل ىوتشمالثم
 اكلات ءاك ) ضرعلاو ءيبشنالدوكسنفت اماكلارخ اوأ قلتو ةداعلاو مسرلا همي:
 يلاانارهللان!ةرقبلا ة رو ىلاهتهقلالاق (ىنهلا) عوجرلاواولا تغب (او) منغلاعنيطق
 دحاو لكب هذيو عجري زعالاو معلا نمعميطقلاا هجولا ذهن مع وجرلا نوكيةنوعجار
 جدو الثهآش بكن يت دنك س « دو روزا ككديدو او هكفوجإو ىونشم هته فا هنم
 | ناكى دما ىئاوملاماذ_ةعيطغلا نمشي ىرملاو*املادو رو نمعيطغلا عج رامل (ىنعملا)
 ,ناكى فا زما.!اوهوزعلا كاذىأ ىثاولافلخ

 :(يدملا) يك نيسسباعلادوحو ىصجرلا كلصشا
 ادوزرولا ني_ارخث متاكىذلا ج رمالاز عاملا
 :ىأ نم مههوجو تكصضاو راما :ةشل1 ىف

 لا :

 بوبحلا ةيعك ف اوطو ةقيغخاةراي زدصت موقل اراد اامو صوصخل مشي صو سن مزيف
 دعب لعصسل اهئ هللا لاقجرغل ىلا جرحا نمهينوبهذي انسح ايف عام نرحل ال ا:هنالالا
 جرح مجالا ىفء سبل عرشلارابتعابامأو لول لارابتعابا ذهارسرسعلا عمنا رمسيس
 ءايلو الا ىلع سيلا ذك ييضت ازغلاىف سيل هنااكج رح ضي رلا ىلعالو جرح ج رعالا ىلءالو
 جرف اينافارسع نموه بويعلاةرو هناورهظو اين 41 فينانالا كرئاود صئاذا جرح
 تا دئادشنادنباهكنازم ,ادئتسشب اهشن دز لدإلل ىونثم .ةب يرمخ الا ةداعسلا



))30[ 

 مهفنأ اومضو ىنمي ةرعمرلاةرهاظلامولعلا نم مهيولقاوا_غموقلا*الؤهو (ىنمملا) يب رمل
 نوكيالو قب رطلا لاذ لعيال ىعسرلا ملا ذه نال ةيل اعلا !مهمولع اوفخاو قمل لاهملا عضوم

 ةبح دعم قبب و لث اسم ا روص هنع به ذتف ةرغرغلا ىلا هبحاس عع نوكم هناه هللا برقل ةليسسو
 « تسرسنازشلصا كدياب ىشنادإلب ىونشم لاقا ذسهلو لامع الا ب4 صالخ ال او ىل عت هللا
 لاذ نم لسأ ملم هلمزالوي رطلا كاذلولو (ىنعلا) © تدريهر شلسا ىرفرههكناز
 ىلا لسو هيلا لسو نم لكت ال ىمهلالا ىدللا مملاوهوال وب لج ىلسا بناج نمىأ بناجلا

 كرب رمل وتم ها ىلع دئاعو فق تأ نم ناك امو هلسال ل يلد رف لكن ل كاعت هلل
 أ ىرب) «درجج فال ل نانو درب كا برد ضرعربأ
 ةظفاهيل !"ايلامشن (ديب)
 طق نكمتالو عمار 1 ريطي ىتمعانج لك (ىعلا]

 قدقلا ملا كلأسلا بهذي حلا ةريضح دنع ىأ نفتح ل فعلا حاتحو معلا حانجيمتف اسم .
 دياب يك © درب ىزوماسي ىلع ارج سي ط ىم دال علاالاهللا ىلا لوسولاةيسوالىأ |

 قايل لمجال :ئث ىالا نكس مالا ناكل ىنسالا) يدرك كلان تاز 9

 سا ىوتثم ىلاعتهفانمهدعبي ىذللا مل [نمِوْفظتت أ هنمهر دس
 3 ء[سيب وب نتشك اوتفو] « شايكنلو نيرا

 سرا 0 1 ا راطظىاشاينوش الا
 اردنتلاب مولع نشب الا معالا نعتورخ أ لاىأ نوغباسل نو رخآلا ندغ لسو هياعهللا ىل د
 ىأ في رطاارملار ملا ىلءقياسلا نا اسلا نيرخآلانمثنانك نآلا فرثلاو

 ار وصتلا ل ءرهلا ف

 هدول وسمو هكنازوا تسلا هدوجو ردم رخآ6مورمم> 5 ف ىرهريستنلا
 رصشأا نو برغي سانلا نالردهألا نعارخإ ومى أ ارخآجراخلادوجولا مثلا قاولو(ىنعلا)
 "له وهو هعر زنيحادوصةمناك هنال لوأر غلا ىنعملا فرط نم نكلرملاب أل نوم دو أ
 نتمئاوخلا ىلعو هياعهللا لَم ءايبمالا متاخرووطل ةيئاغلا مدكداصاةلعوةيئأغل ار صل عزز
 ىرك كئالم توج ىوتم رابتعالا اذهبنيفباسلا نضاكم لابراو ناكنمو نيينثلا
 انبرانل ءاكحاك انا لءالةكئالا ا لثملت 5 انتلعوت تسددربكات 5 انلوعال

 لذو وعلا عيبج كل دع بلسا ىأ ا:ةاعامالاانل لعال كناصساولاةةرأ بلا ةيوسف منع
 انعام معلا لوقت نأ, ىامندللا طا ىأاننلع كدي قل ىلع نمو ىلع نءهللار:

 هللا



 ادويزا ىرب دحاوسعه امهونففادن بنكمنيردرك ف قوم لضفلاراهطا كرئاوهّملا

 ىأامسهلا /مئالتمي رطلا ب كم ىف تنك ن ا١تقرعمو هاهنا ارورغمابف (ىنلا) عاج

 ءالعلا ل مثنى أل فملارو ونوم حاج ملسوءيلعمل ىل دج[ قئستنأ ةعطقلافورملا
 امونىلا مدولات الط لهجلا تاطرو نم وراملان ولو لزالا ىف شعأا ملعم نما اراعتن يذلا

 لاهل ةن مك دالب ,ردنارادمانىئابنك ف ىوتممنا كت لك هتافرع نمو نانرحلاودو ملا

 ثءدالبلا ىف نكسترلناءداعلا فراعملاو ةيهسرلا مولعلاب ايوهنشا نمأبو (ىنءللا) هك داشزلاب

 ابصانلاو ةداغلا لاومالاوةيروصلا ةلودلاو:فراعتلايفراعل اوه اظل مولعلاب
 يره نأو نأ نم ىورونمملا ىفامأو ةروصل !لهأ دزع اعئاش نوكتالو أ اصئاثن وكمال
 لعأ هثلاو ىلاعت هلا ههمع مالا ايندوأ نيد عساصالابهيلآرا ثينأرشلا ميكر ها بسعم

 نم ءايلوالارثك رفا ذملو نلفتا لوبق ىلا جاتيضالو لا لوبقيو فكما لعزد اعلا داب
 لقا ذولو دولب يول ةروشااىف ككالسلا نمىقب نمو لوممل!او راتخاودارلاغوام لبق ةرهشلا

 هك لذ : .ثافورعمتآ < ناري ونآرخلا ب ىع
 'حضوياةور عم سبل ىذفا بار ىلتا لاذ

1 
 / نسوا هو ظذصا لوهجلا عضوملا فال ومشي لة. خ فورا عشوأ اف نوعضي 0
 عمنا هوقيانب رراشأ اذلهرىلا اوحرتل تق حرملاو ةمشملا فج رغلا أ ليبقلا اذ_.ه
 ثاسنروتساار لاكش ا دلك باو ابوس وس هزار رمال يوتمارسيرمدعلا

 نم لوألا لارا |اريلاكشا كط (دلكي) نكلو
 لاشلاودر لك طمةدصحاوو لمت هاوقشالث نوك.ن 0 رغلاب
 لحما »فرط للى وقل اونو( رغبلاو سلاما ا
 اريغماقعو روم ابا زرمشب هل 0 المح[ لوغب 1

 ل هرسهقلا سن باي ةرهابل
 | ةةئاغل اةمهلاو ةئداصلاةينلابهسحو رسرةلجر نم هدو لفعلا فو قطنلا: اب كالا

 ءاين>أءابلوأ هللناىوق ىلعو لكلا كح رثك اللو ءادعام ىفانبال يدلارك ذةدعاق ىلع
 أرارسالا نزاخم رةايينالام- .عتارو بدس نؤيوكسي ةءام-ل ىف نفور عم ضرالا ىفنيلوهحم
 لاكش ا شن ؟شفشعتسهإل ىو ."ىههلاو بولةلا باصصأ ى ؟رولا يديغمهللا لانيعاد



 عم بكراذاف قرح نمل ممل! نلامغب (زوس) ذو در ؤ دبور ارلابخر»ه زوم
 (ىنلا) وسو سكيى عج ابلارسك«(دبورب) ,«بشلا رح ءاننعما ديكر ئاذصور اص لاكسشا
 1 الا طف طرد فش انقل اا سرف قيل قوشعملا بولا لاذو|

 لي زي ثعلارون!ذك لابخ لكل يلي ووسيراجلارونتاا؟ تاجشلا قرحت ىلاعت هفثعران
 ليلا الاي عيجومه راهل روش + ةرحش ى امته ثعرانمالكسلا ل صاح ثاهمشلا
 (ىنملا) هارت موسدازا دمك لاؤسنيك « ىضغترمىا باووحوسنازا مهط ىوتشم
 لاذ نم كلى أ لاوثلا نان ىلاعت هبناب ىأ بناملا لاذ نم باوملا بلطا اشي أى غن ماي
 نكلو قاس الو ىضرأ عسي اللاةو جالب ةرسكتملا دئمانا لاقى اهئهقا تال بناملا
 لوقيفهدنبنبأ هقي رط بناجلا لاذ تلق ناغشي دملا"ىفنلا قتلا نمل ىدبع بلخىنعسي
 :تسيهمزاىفرغالو قرمشالباتو تسيهرهشلدةشوكى ةشوك ظىوتثم ادشرمثا

 5 رغالر قرش الر قرم هتلعشو 4 انالعساوزإ ره تي وانه ةيوازالىذلابلقلا(نعملا

 الرتستو ل صوصخ عسيمج كقلاخىلا هجوتت الئ ثىالراونالا فراعلارهظءورارسالا
 (ينعلا) « وثودفرابرك ذردكوشحو قتدرد تاوككوجو دنازا مه .» ىرتشم هاوسامأ
 كاعجو تو ىف كن انتاقلغملا تفو تاللكسشلا لح بلط !ىنعمب وب 1 لاذ نماشيأ

 نأ لرمدرد تقول كم ءاكبلاب انقو و ع رضتلاب انقوىتماذع
 توما يل امتدن( كل سع) عجولا(درد) يي ىمدعا فوج تفر ثدرد هكنوج « ىمن وا
 ىذامملاةاكسلءايلاز مس الاوهر مان سخخ م ناىنع فلات همسا( ىث) بغاحلا لاذوسد)
 يمسي ئاجلا كلاذاتوملاوعسحولا يسار مسا نجاد |
 ئثىال كعجو بهذا ىلاعتدرك: نعم ن ذيب 0

 لعق ميلا جاتعشنازعتلا ,
 ءاخرلا ىف هللا ىلا فر عت تءهللاىضرةرب رخام ل فرش رس تاو كورت هر سفن



 نا تنسو 0 0

 (ينعلا) بنار غاددوب د سانش ةره ناك قار وح كد كن, ؟زانبا» ىوتنم ءايلوألا

 هلا ف نظي نم لكو اريسخ هللا فني م لئبما ىأ هأبببسلا لاذ نمةئهملا هذه باهذ قأ

 :نعلفغةعسلاتاوو هيل اع شنه التبالا ثقواذ هلؤرك ةىلعاموا دمنوكياريش
 هكناوإط ىوتثم حرتلا فرو حرشلا تفومك ذو هبل عرمشتت متل قابل اوه .هللانأ

 هلىذلا كاذر(ىنعلا) ا تدي شوب ٠ بيج ش تس هناكو لفمزد

0 

 جاك ىو زج لمإو و لاا هك ذيهلا ذملو

 و هربج ةراث زا لقعلا (ىنعلا) يتونملا بي رزا نما ىلكل مع ه نوكنك

 0 ا و
 نمسأيلا اوأرهدملا نونااو بارط ضامي ل سا ىذلا رلانافرهملاوتوملا لزاؤبو

 ىلكلا ل فعلا بح اضرتولاو عجول و را نمإناذ
 تريدرتهو شورشب لقع 9 ىو

 ) رخع)ةراهلاىتعع ( زد حوت( كور 10 1-9 ٠
 (ىراخم ) ىتلاةادا (هن) : ةراعاساب ىعي (ىراوع) بهذاءارلا مهب (دد) ىرتشاىنعم

 ءايلاو روهشملاثَّد_هلا!مىراخت اللاعب ةولعم» .دلب مءاوأ كوشلارا !اناوةدحولل“ املا

 ىنممءابلااراخ لوقتنأ نكي وةملكلاا ةيثب نم ىفاثلاو قاصلالل لو ألا هجولا ىف ةحوتمملا
 :راملاو شاعلا قع عم (ىنالا) بلصلارطا اراثو عم

 ذئالر ةراقملاب بهذا ىداوارهق بحلاو ىشعلا ليصحتيف مسا ىأ

 لوقتوأ خاشغتلا كرئاوذنكس! ؛ىنهلالا برقلا باطاواعرم ضرالا ف شتالوىوذ.

 بالا ىراخيةدلبىلابهذئالو عرششتلاو ةراقط اب بهذا كفن حال سات درأ نا ىداوار

 سفن اةنامإ و قالخخالا بيذ ىلع نوه مدشرلا نا ادجو نافرورغلا كرتتلذادشرملا

 اتالو ةراغلساب بهذا ىداواي لوقتوأ اردوخ هسجامإ# ىونثم بلصل ارطاكسات باب
 .امتياكحزا « مياهتسثغ ؟نضرد
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 بح ةءاكمللا نه فر هظنل اكس انرصةياكما نمو نا.ههل او دعل ا رتو تاياكحاب
 ونثم توه>رتدبلاو ىفرطم ىذلاد_,ءأ الىلامو ىوفىلم اتلاف تو :كمو هامرر نو اثاأح
 مودصنانأ(ىنعملا) منيدجاسرملاعابلقتات « نيتحردمدرك هن اسفاو مدع نمإو
 نآلاو نيةباسلا تاءاكحىأ هناسفاتلعف ىروصلا نيسعتت ا ةطساوبمو هوا دوجولابو
 ىلاعتهللاةنيدج آلا ىلابلفتدج أ تح عرشتلاو لاهتالاو نثحلاو ديالا قاومدعتا
 (موفت نيح كارب ىذفا)ثل سمأ عبد يلا ضوف(مد-رلازيزعلا ىلع لكوتو)ارعشلا ةروسرخآ ىف
 ىأ (نيدج اسل !ىفا دج سو اعك |روادعاقو مة ةالصلا ناكرأ ىف (ثبر) ةالسلا ىلا

 دذر اهاكرومالا كمايقدنم كتعزعو كتينو كدت ىرينيدلا مت لاقنيلالح ىهتانيلصملا
 هلاوحأ ان اضشو هنالاح قئاقد ىعار قا دوش هنا لع نم ناخى احلا دووم : نع ة ياللا مالم هعطتقا
 الو! هثي رب هرابخالثادابعلا ق اثمةاناعمم يلع نوه بد جاسلا فذلب ل ةتو قطعا نم
 | نيرسهتلا لاوحأ نى ل دةرنىداضيبلا لاقى هنا هبوبحتو هالوم ىآرب هناو عي نا ةغش»
 | ىفء اهرحاوعئسرامرظنيل هياصمأ توب ةليللا كلتا امل لالا مايق ضرفمسأ اك هنا ىوراك

 لجرلا ماذفام ميكح نينللا ب اصصأ نب ىيذلا بل يؤ( باع ىو ةصق نمي (ينعلا) «راغرارزوضحو تسلاسفسوو راكذ م
 تفك كن اؤاريطاسانآ ب ىونثم ةرامالا فت لا لاوحأ سانلامالعاو هللا لور ثرأو ةينادحولاراغىيدص روضو لامس ل ةفرعلاب

 نياالاريسملاسأ ىه ةيذاكلا لب واقالا كلن( ىدملا) ب ىاضترا ةديارتآرخ فرح » قاع
 نم مهمو) ماعت الا ةروس قى لاعت هللا لاقظمل!نآر لاب ىنعي ءوىساعلا قاعلا اهلاقىتلا
 ذي (هووةغب) النأل (تأةنك أ مهب ولق ىلمانلعجو) تأرقاذا (كيلاعقسي
 لؤالا) بيذاك 1( ريطاسأالا) تآرغلا (اذه) 5 اورفكن يذلا لوي نولد احن ::الئبا لكاوريتاو) لوبق عامس ةومعسيالف امس (ارقو مغاذ ؟فد)
 مواليقاذاو) لدفلاةروس ىو باالج ىههتا مضااب ةروطسأ عج بيجامالاو كيحاشالاك
 كناالااذه نا او رغكن يذلا لاقو) ناقرغلا اذ روسو( نيا الاريملاسأ اولاقمكم رلزتأ اذام
 فاقحالا فو (نلذالاربملاسأ اولاقوارو زوال ط اواي نو ,رخ ؟موق هيلع هناعأو ءارتفا
 فلا ةررد قرة روسو( لامعا الا امو
 ااورغكلارثأ نآرغلا فرحراص ناعلا لانو (نياؤ الاربطابسأ



 اذال اولا ْميشلا نكلو نابت نم رينعتلالا انب .رداكحامو قافثلانههزتغدكرشلاو مهلومالا
 هنمأ ىف ئنااكه دوق غيشلا ىلولاو ىسومةوعذ ملسعي ولا بسح اهلبعي تاب اكسل اه دهس
 ايرورشالع تامالانأك الوذباممالب ةريملا 4 مهتودقشمدا دزيذ ةثءارفلاو نوعرفو
 .ليلدلا ةماقادثع د لكن ماتاممالاعوتو مدعرظنتْأليأاالم وليلي لق نزله دعم
 ليلديهدايغعنمءاكي نمساقىف هللا فلي ر وين امعالا نا| كلعف ملريلها سفنل ناكل
 لامولبمتسوىفام ٠ ثسادعنر نو ردك ىناكمالإل ىونثم لوبا هلو ليلدالب و
 قامت قارون هبفىذفاناكمالىلا ابو _ذقداصلاق شأعلانوكي (ىنللا) م تساك را
 اصلان ناكاذا اشاد ميسا دي لاو دسا ىف ايوا
 ده ىموم مدى نركب ةراتوطصملا نمهئئاروب وهدية راثرب هرم ةثالستلا هلم هزالا نم
 هيلعدلا ىلسس يللا بلقتك دشرتسلاو ديرملانيب بلقني و سنت !ةثعارف ةرثنفادج وب
 «تسيشبسل شابةتسو ىنانإو ىوشمالثمبامصالا نمو
 ىذا | الحم اى ناكمال !لبقت_وىشام (ىنعملا) متسودك
 .!اوىشانملا نمدحاو لكل أاو
 اذان ليغتسم هدسامو صام ةيتام موهوم طك
 نابىأ ل بمموىنام) الار لكيكلا 22: فو تقولا اب اوأث ذولا نبا ثنكو اينايتعا
 ىلا ةي فا اتساعا ًّ يغاملا 5 ورا, تيلاونمركيل (تساوتزا
 «ْئنيئثالا نم دحاو لك ناكمالا

 « رسارامردياروا ىتتالب

 (ىنءلا) ب سب وتسزي> كلي شوخ ىوسفةس ٠» سكودنازدشرب ْز
 طشلا نبذه نمتيرأس ةيقوغلاو ةب

 دبلاو مك رطبارابتمالا
 وثم ريغالةيف امارومأ "اله لثمربغتسلاو شاملا دهر و ىأ مب و دحاو ْن م
 |مالكلااذه (ىنملا) ينوك فرحت ئعمزارسما « نغم نيا تل انش لش تسينإلا
 لائم ارش افصل عيب ىو اسملاوهرالا نان لاثمأل ذرب الئم سيل ةثالتلاتامبالاى م تما
 امني سيلو سعشلاب لثماماريثكو اجالنعمهناف لمعمل لمأتوءاو الا هيف طرتشيالا
 تالومعملا ف دكنتاك سهلا :5تاسودحم انأوهودسحاوئئالاذ مسانلا م
 ةاكشكه روث ضرالاو تاومسل اروي هللا ةوقب هرونث ل ثلا ىلامت هه برش دسقو لغملاب



 ل

 لشلاهئابرشتل ةكوتب زل ةرصنلااوةاكسشااو ةجامزلارووهر و نيب ةلئامثىاو مآل
 مالسالالثملا سو هيلع هللا ىل_سم هللا لو هر برضوءاهملا نم لزانلا انايابندملاةايسلل

 نيب ور ومالا هذه نيب ةسانم ىأق ليم. نكرقلل سلا برضو نال مال لثلا برعشو ةبغلاب
 هل ةيدارئلاو اهل هل قبال ثءلبخلا ناك ل نكلو لامالا ا بورشلا ءايشالا
 ةيتفلاو ةيقوفلاوةؤنبلاو ةوبالا وكل ذب اب لبقتسم او ىشاملا انه !ذكلينقلا مصاشب [ةاضخال
 نيقراعلا بولثا ب مهللاو هللا دثعنمةزنلا:ديدملا ىناعلاهلساس مهغتلا لحال اًماهلك
 للا قفررملا نم ج راسا ىنسعملاو اولاكباهئادأ نم ةزجاعو ةرسأتةقبتعلا فو رما
 ب بلاك مث سنو بلانوج إف ىوشم ريغال يهغنلا ل جالا بتيتأر حب سر طغك
 عج نيعشولاىفماللا تغب (بل) ريلعت ةادا(نوجإ) مي دسنةرمجبنبا ا
 كاشملاوءادنلاةاداهرخآ ىف فلالا (اكشم) رهلا عمت ةس رعلاع بلا مضع ل لحاسا
 ةاناقيب رعلا“ا,لارسكت (ىف) ةفشلاىنعم لؤالارطشلا نم ةيناثلا (بلو) كلا «رعم
 لحب اسيرارسالاو فراعملار هل نكيملا-!(ىنعملا) راص نعمت رعلاءابلاممشن(تسدي) بلسا
 كلاسك الاهثمثل ل سرامو ةفاحال»_ر ب هنالىعملا» امام حش ىه ىتلا ةذشلا طن راثلسماي

 رح اذه نال فراعمو رارسأر حب ناكنملالاهنعاكبْلا دال قاليالو كدادعتسامدعا يلق
 نوهرفنداتسرفإو نوعرفو ىسوم ةسقىلا عج داو لبا سالوةئاسالبار عر اسركسلا
 لب اقل ةرصسلا بلطي نئا دملا ىلا هتنوع توعزخ لاسر !ناس ىف! لهي ميدارساسباطينئادع
 اذاف مكس ضرأ نم مكحرخض نادب ريفارعالا روس كامن لاقمالسل ا هيلع ىبوم
 هجرا ءارعشلا فو ملعرح الكب كونأب نب رشاح نئا دملاىف لسرأو ءاخأو هحرأ اولاقشو رمان
 أواوتشكز اب ىبومهكنوج» ىونثم ريخأتلا"اجرالاو ني رشام نئادملا ف ثعباومانأو
 عمنوعرف قب وىمومعمجراملا (ىنعملا) يدئاوخ شيبار تروثمو ىارزها م داع
 لكي ره و انيرادتارحاسمهابتفك 9 ىوتثم ةروشللاو ىأ لاله أ هروشم اعدمعابنأ
 لك ةرصم لمت نحضر خآلا مسْئم دحاو لك نورضاحلا لاق (ىنعملا) ماوشبب ودرفرصترد
 ناشدراعمجو رصمفارطازك ديدنانتآ ف ىوشم يدتغموادرفرصسلاب مهمدحاو
 ف ارطأ نءرصم فارسو ناطاس عمجينا اولقعتواوأرا ذك (ىنملا) يي رصم فارسو هش
 ب احاؤيره ه ناءزتاداتسرفمدره ىس واؤ ىونثم ةرصتلارصم س غن نمو رمضم
 لك ىلإنامزلا لاذ ف نيرمئالا لاجرلا نمأريثك لسرأ نوعرف (ىنعلا) م ناوداج عمج
 نودأو نمم دهس اةيولالا ىعدي نم بحت لسهو. ةرصسلا ىأ ناوداب عمج لجال حان
 راك كليب هدواىوس اريدك « رادماندبىرحاسك فرطرعإل ىونثم هنم

 اود ةيسرافلا"ابلا خشب (كبب) فر طربطروهشمرح اس ناك فرط لكف



 مب راوسىبنربهتقراهرفسرد« راكش [شان همز ديشوديشإط ىوشفةورثؤمىأرملا
 بل ىذلا ناويملا ىنمع امهةلممملا لادغا مشب (هديشود)بيلحلاةحيرصلا ةرسكلاب( رعت
 (هتفرإلن ايعنعم ( راكش 1)ىشفىنمع(شاف) رغبلاةروصيماع وام دعبر مقلا نم( همز
 بارك أ ىلم عمجتو بوكلا (ىمخ) ىلع ىنعمج ةس رعلاءابلا مش ( ري) بهذ ىنعم ءارلا متي
 بوكمسم ىلع ابهذر غسل وان ايع امهنع ىثف اببلح ةرقب ةعج دعب مقل انم بلح (ىنعلا)
 (سايرك)  بانشم ديشورز ءدوهب هبت « باتهام هدوم ىساب لكشإل ىونثم نيبك او
 لا كلاذ(تآ ) رمغت ا (باتهام) ضاملعف ىرأ ىنعجنونلامض (دون) ةششمابابثلا
 ناذهو (ىنعملا) ةلامع ىنعمم يشلارسكم (باتش) عاب (هديسشورف) هر هولك !(هدومب)
 دري يس ىوتثم ةلامع 1 ردتلا لاثودرلاو بابا لعش لمرمملا راذاتماكلا

 (مك 1) مهار لاو ةضفلا
 ديلا ةلمسهملا لادلا عتق (تسد) قاس ىدجة محملا نيشلا مشب (هدش) د

 نمو ظنيت مهاردل 'ىطع أ ىذا رنا( ىثعلا) برش (هدزرب) مجوبىأ يدفع
 ليبقلا لق ةيجلا لابعفالا لو ةمهارد عابش بيسر ههجو ىلع

 اروضح ناك اذكر رثأ هتعلب فر هظيو لامع اهعوجر دعب نالآ
 عرمشلا فرع فو ةببسف الا بم ةرابع ةغللا فر هسااو دعب لزي الق

 |لعو ظقبت اهديىرتشا ٠نا انهلاةانالوموانديس نافعا دخلا ىرحير راج هببس قبخ سمأ لكي صنع

 ىلاعتهقلالاق قتل بابثلاو تبهذ اهمال ههجو برش« مهارا دىلع هفسأت نمهيومتوعادخ هلا

 (موعيتساو) تح نع هوفر س( سانا بعأ اهرع)ميسصو مهلابح/اوفلأ ف
 تاطاغ . ىهتنىي-:ثايحاوليخ ثيح مهوفؤخ

 0 تعحراذان الرعب طشلاىرب كلان ةئيغسيف تلكاذاا؟ ةريشكر صبلا

 | نارازهدصإل ىوتثمطاغ حو اطيخةرطقلاو اك ١سالرمتملاو اكرمتم هتبأر نك لا نا

 ةئاما ذكرصتللا ىف امهل اكو "و (ىنلا)  ىورثوح هدودنو ىشتمدو و ىودابرد نيئيجه

 اكو ريكذلا ىو رلاكى أ ىو ر توج انوكيلو 4 نيعرتخمو 4 نئشنماناع عارتخاو عادبا فولا
 ناميالل بي ىقولاعل انالانمآ امهتراهمو امهلع يب وهئعءاو رامج هعباتي و هريم نع
 هراينوتك |تهاش ا مئزك ءاشماغببنادم6ن اشي د يدوح» ىع رفكما بيرق ل هاملاو



 اذفل

 كن مناطلسلا هتثوع امهل لبا داطل اربد
 أ رصارب وهثرب ٠ ديدمآ شياو ردود هكسنا

 اكوم هرصقىلفو تاطاسلا ىلعابرشوتل :ةىفأهنالسحالا (ىتسعملا) ديدز بكوموا
 ناثياب تدينإلل ىم هظعاركسعا ةمظعلاب هيلعاسرخ ىأركسعلا بكوملاو
 اممافةدحاواسءريغامهعم سدلو (ىندملا) يب اهدا ش ممايددركى مهك «ب اصعألب ريغب
 هجركتعتلوءاشإ» ىواثم ةيظعةيح هم أ, امءلارب صتىأ اهدا ءمأب ريصت
 اوراصاعبج هركسوثاطللا(ىنعملا) يددعآ ناتفاب وج سكودني زو دندش راعي
 ىةرايإ» ىوم_ثيوستلاعمبيقلاو ءاكبلل اونأ ريقفلا نيذه نمونب زجاع
 جالعر صسلا ف نوكينأ ىخبنب (ىعملا) مب ىراناجرحاسو دن زاكدواث « ىرحاسرالا دياب

 .نيئهاكلا لال أ امل (ىئملا) ب ءاربخ
 ىوتثم ادههوثنأءا بلاط نآلا

 قا » ىرلثم صلخت هعباونو ناطلسلاحو رىأحورلانيرحاسلا نيذه نمنوكيىتح
 لسير ىطمأ ال (ىنعلا) يي داتقودره لدرد ىرومو سرت هو دادما

 فون نور اهان ديسو ىسومان ديس نم ن رح الا بلخ ىف عقيي نيرحاسلا نبذ هلرب
 م تنكشزا داغر ؤازب رس م تفرك دسنح وج تيس قرعإل ىوتم ةبعو
 الهجر ةبك ىلا ىلءاسأراعشو بعشتتلا نم لت ىكر ليما ةيسنجلا قرع (ىعللا)
 ةيسنجلا ثناكامو هبيس خ ل ايخر ملا ناف ةٌويُح ةبخلاةطمهل| بلف كم فيكتاركسف دي
 لول لا ملت ةسقلا نمدارملا ناكسصالو نوعرق لكيم ءوععم يذلا ظفللا ةوح نمالا
 وس ناتسربب»دوج» ىوتم لافةريافسبالا صالة ييفَلَو ةبغلا ليسمتباغو
 بتكملا(ناتسربد) ليلعتةادا (نوج) #« تساودامؤئاز ودارلك شمل ٠ تساواز
 : ةوصلا بتكم ناك ال (ىنماا) ةريحوركفورحم(تساوداجإةبكر(تساؤلاز)
 اننودوتمملا لاتفأن اوبل ثفةساىكوخلا ,ركفورصس نا.ةبكر لا لكشملا لمس
 روك ااررديرحاسو»نآندناوخلل هحور هللا سذن لا رارسالار وبقرارحالا بولقاك
 ا يبالنيرحا لا نيذهةوعد ناس ىفاذه مالا .ام ىبومةقيةحرديتاورزنا نديسرب و
 امهتعارش سأراعشرامجلالمال_لا هيلع ىبومةقيقح ه حور نمامها اونو ريدا انم
 ىونثم روبتلا ل هأ ن ءاوئيعتساثرومالا ىهتربتاذا ىوف ىلعالاةرامهتبكر بتكمىف

 لاق كاذدعب (ىعلا) جام

 انلتنأوهنبأ ىمبفاكلا مفي وك انيبأ
 رهيزادتتشادهزو رسب هءاردوهن راروكربت اشدرب

 نومرفوهوناطاسلا ل>المايأ ::الثاماصفماياامهتراو هربق ىلعأ
 اياب ىادتتفك نازا دعب ىرتثم ةضايرلادعبالا هلا ىلا ع رضكال دا كلاس يني ذكمو أ



00 
 اىلسعالاق (دنتفك) كاذدس .(نازادعب) هابوزاداةسرفىاغبءاش ه اج
 ١ .ةنبرعلاءابلا تشب (اميزللا (انإ ىا) سرغا اد تع ةدحاو اءهتادا عمجلاو

 نم يهب( زا) ل را ىنعج(دأ .وال«بفءايلاتاىلهربخ (ىئاغبي ]ناطللا(ءاشإ
 فوم ا نع «ىكسح هرذامسف اه>ودج ناوهو رك لاب سرفلا ىو ىرهوملا لاق (امو)أ
 نماربخ انلت اطل لا لسير ألا التو امهابا ابها مايصلا كلاذدعر(ىنعلا) بارطشالأو
 هدر ركسشل شب شور بآ مدنا هدروآ كنتباروادرمودك لو ىوالم هناراعشاو هفوخ
 ابهذاركسعلا ماذث هجر“ الوبأ .طضالاو قيضلابىأكنقن لان نيلحر نأب(ىدملا) يدل

 دواس مزج « ىركسشلو حالسنا ثلا تسينإلل يوتشم هواجتو ءتئطأبمضر# اورسك أ
 ةئتفع وناصعلا فو ا ههريسغركسءالو حالس مهعمسنل عىنعلا) «ىرششو روش امع
 ٠ ةنقررد نانسارداهحوتإ» ىوتم ةبلغ عمر وةونىأ طالتخاو جْؤمتوْسي وصنو
 تنك ولو ةرخآلا ىعو نيف دا ملا امد ف تبهذ تذأ (ىنملا) يي ةنفرك اخت روصردهج رك
 عابن سائلا رهظم ترسم نكلو بارغلا ىف تى هج ةنخ ة طش بهذ ةرو ملأ ف
 4# ردو ناج ىادشا,ىفادخرر 1 ثم اوهنتا اوتاماناف

 اننطءابألاحوراب هقابو فم ناكر تاواربسخ انل طعاارصم لاذ ناكن ايمى (يزبلا)
 اشي أ(ىعملا) «مةنربيايمكر كة يوخا» مينكم دوساسكا انهدربخ معلم ىوثم هرمخ
 ليزنوا سلام ابهذاولءض ىأ ايمكلا لعاذلشنأ برغنو هعيلين يأ 4 دص»/يت> اريخانطعا
 ىو مالسلا!هملع نر راهو ىبومأ ع دارلاوةردحتوالفابعك ىفءايلا نا يلءاهتب مشب صاف

 لسوأ انلءابرالن خ (ىعلا] دش آرت مركو منك هديار ودبسر ي ديماو يبا دبما|'

 اذهاولاق «ابرلا لهالاتلس أنو ورع لوغترأ !ئرك-عركيلاب توديرطم نف'اجرلاأنل
 تيلارح الا لوقن ا. ىفاذبه م دوم ن ا هيزرفاب هد مرح اس كطكباوج ب باوحلااوراظنتاو
 ( تسينو نمدالو ا ىلكب اوخردد ا تفك ف ىونثم مهلع لكش أ امهل>و هدالوال باووجا
 ىدالوأ ب مانملاىف هدالوالتيلارح الا لجرلا لاق (ىنسعللا ) يم ندزمداردبارهاظن كم
 متلك قلطموشانإو ىونثم انرحاذهنعرهأ أ الوافن اسم برضأ نأ ارهاط نكمل

 ارهاظ ةوقأ تأ نذإ ىسبل (ىنعملا) يت بئرود مهثج شيب زارارالباو ثيسياروتسسد
 تذأالو ةره اطيل ءذم لولا ةةيفح ىا اير ةمالوادبع :سيارسلا نكد اماطمو
 (ىنملا) هافخ نبا اراعئادبيدوشات « اعئابفاكتإ ىونثم هلم هؤغتلاب
 لك شاام لل كن نك | ىأ ار ها مكصجاري مرو اذفنا ذه ينج ةمالع يكمل ىلع أ نكلا
 |(ىعلا) «ديوشك ؟شنتضخ ماقزا و هي وردك اكرجءابؤيوو يرتنم كلم
 همز ناكماوذر عا ىأ مسانا لاذمماقم نم اوفي رسدوهورهلا ألا فاعلا ل نيعرؤاب

 ةينثتلا نا



 كلاذ(ىنعلا) م مد راذكن كدصتارامغتآ « مكحن آدشاب هتفخ كك مزق يؤم
 ىوتنم اهذندتالئساىأاصعلادستاوفوملاو ةراهيكملا كاذهيُ ماتئذاانامزلا

 و اهقرس نا (ىتدلا) خي تسارضامونرب رحاس ةراجو تسارحاسيفاوتو ىدزدب رك ف
 ىرنثم هءازجا ل هةرشاح لدنع نغم تريزا لا جالءزح اسد نشا نةرس ىلع
 الجلاوذلو راو ت دز اننا ناهىفانتروإل
 سيل ىفامرىأ هقبوسنم كاذمءا مساء سم ةقرس ىلع

 | نا ىل» هتلن امم نماور ذحانابرح لعمتا ذةرووفمتم وا غمةسوكسشم قت ةئءارخلاب
 سب ورب «بابناج مدادتسارناشتنناإط ىونثم ىراكنالا م اهغتسالا ىنعم ءاكنىف
 || ةمالعل هذه كاتيطعأ بالا ىتع باين اىل_هبآلا حوراب (ىنعلا) باز كلاي لعامّللا
 أدب فضي دوح ا!ناب» ىونم باوسلايل -ءأدقا لرطا نة فيصل _ءاهتك اجلا
 دالوال تيلارحالالافو (ىنعلا) يىربهودشابنارشركمورضم ٠ ىرحاسأ
 95 هريثأت لو زي و لطبب لدليل دو صرت نوكيا ةزكيو هرصسق ماني راسل نال بالا
 || شماب ودك يناورح يلف ىونثم هربخ ظفك قكءريفيل ارح ا ىلع 4لامحال تيللك مئانلا
 هيعارنركب ال تاويملا نكمل (ىنعللا) يتساكمروتسمااجتآ ار كرك ه تسادخ
 فاطالا بر ىف ىذاششلا ندملاوبأ لاق !زنولر عمط وكاس :[نوكي نبأ ىلا عت لا
 | قحكى وداج9 ىوثم تيقواذاا ل ةطاوهتلظْمَحَو تيهراذا وه كفطل ىلا
 اركئاور ,رضملا(ىنعلا) يي« تساطخ ارق نارمنئاوخ يفوداجه تسارو تسفح نك
 || ىفوداج ف ىلوالءابلا أطخ أ! ىنءرصسلا قالطاو مفتوح العو لج حلا لعب ئذلا
 ملل ةراملا ماللانم جميلا متي سمو فانلارطشلاى اذكو ةردصلل ةيئاثلاو ىقاملا ةباكملا
 ادئسأ اذارصعلا نكسلرفكس الار صم ىلعدرص-سايقورحا لا ىلاعثهقاءاعذىأ
 هللا لاقةمد-ئاوته محلا ءاثعس ناك« دابعل دنسأ !ذارركملاو جارهتسالاءانعم ناك اعت

 مهللاركمةيسعملاو رفكل ا لسغفاذا دبعلا نالنب رك الاربخ هاو قاركمر اوك. و ىفاعت
 ثوسابم مهاذاتةنفب مهانذغأ اونوأانماو-رفاذا ىتح 4 انمأو اذهقح ىف لاقو هتحاردازو
 اجو ىونثم ميل ميلا نم ئئلكركملا ىنععوه ىالارصعلا نم عوام ناكل اذه

 | ىذا اذهبألا حورا.(ىنعللا) 4 ب رك تسغماتناش
 | اشي أ ىأاضيأ ىنعم انف نكلو د_:هىنء(زين) ثامناعط اسناهرب وعطاقلياد كادت
 هيدشلإ» ةصقلاهذهزقن سة سل اوءايدنألارباك عقر عفادمثأ دعالو فارغ هقااخوهقح



 || هياع ىموم ب اوي ندومتل و ءيلعهلبا ىلسا
 هنفخ ار ىسو موج ندرك اصصدسق كجرحاسودنآبار نارفربيغننادصاةو مالسلا |

 ينل ةابو يدشن عجانه نكتل :ءارا ندومنو ىمومامعب نارقلا هيبشن تاس ىفاذء م دنتفاب
 تيل ارخاسلا ىدفو نآرفلاعبغت دصاق هييشتو مال لا هياعيمومم وثب لسو هيلم هللا ىف ص
 أرك «قح ف اطلادركم دعرارافطصم ظ ىم امان ىبونادتواملاسعلا زخ أ ادصتنيذأالا
 4تلاقدأب لو ءءلعهقاىلس طصملا تدعو ملا فاطلا (ىنعلا) يي قبسنادربةوت كري
 الزرئنفنا ىلاعن رفا دج انآرفللاذ_مراشأو بسلا اذهتوممالثن أ تمنادماب
 «مئارارتزهمم بكن مط قوتنم ةردةلانال نعلآق !ذسهلو نواطفاخهلاناورك ذل
 ليدبتلا نم تآزقلا عئامو تازجهملاو باكل فارانأ (ىندملا) يي عئام تآرقزارركم كو شيب
 تيدحزاارئاثعا.ط ى مظف امملطر دردنا ارث نءط قرذثم ناسةنلاو:دانزلاو فب رفلاو

 ضفارو سانلا نم لمدعب فاو ىوف ىله ةزخآلاوايئدقا ف كل ظفاحانأ (ىنعما] ييمشمار
 || هنا ىنممعدمتفاوفرسنا لاق تازنىتح سرعت لو هبلع هللا لس ناكو لني دح نم نيتها ١ ا

 4# وجر كيد ىلتفاح نمزا ونه وردندركم كو شي داش سك اظ ىوتم مك امم ا اور
 |( ورد ) لمغي (تدرك ) تاسفتلا (مكزةدانزلا (ٌشسب) ردقبالىأ هناوتنىنمم (ماتن)
 ةيقوفلا نا اعجاب ذرظلا ةاداردنمبكسم |

 1 ا1ةدخإ .وملا«ابلاريسكت( ب) باطلا ةادا

 لع في نادح ارش الدتغاز(ىسلا) بلطتال (وح) ريفمم (ركيد) ةدحولا

 ويةروس ىف ىلاعن هلا ىنم سعب رياض باطن 2
 ونمان « ماك ترفازورزورار تعورإلل ىونثم نيحارلامحراوهو اظياسريسخ هما
 ىأدب ريشا ةضفلاو بهذا ىءكلعساو اهديز اموقاموبكلتذ اطل (ىنعلا) يتزرهرقتورز
 هرترممزاسبار متو ريثمإ» ىوتثم هقالوسردحئلاالا لالا ءملعىدايع بنكستسا

 ادح انرهط او ابارحتواريمالنبدءالعالمئطساو (ىنملا) م رترهتدش نمرهق تبحترد
 3 أ ىأ ؛لرهتراس يرهق داسهقالاو ةبحلا فو اعماوحو ||

 9 :ىعاط أد فف لعام أ سر ىفاذ5 اذن ءويف آر 'ل رم

 م دوش نامي دنرآز ان نوح و دوكى ناهي سرتزاونمانإو ىوتسم هللا مكببح ىفوعبتاف
 دنب وك فغح دوك نوغتعراذكلا نم مسهفوخ نم باذصالا نآلا كه»ا ىيببحايو(ىندملا

 .ارهزوو ىو« ةرسملا بقا ذهو نيفتخاووكيال هلا ىلااونأي انو اين هواوي ىأ |
 ||رافكلا ةيفرو فوخ و (ىنعملا) ينيمزريزدوشحن

 || ىفةراغمىل ةالسسلا نو دؤي اونك اك ضزالا





 ,هببحلمل روظ و
 ,ى واراك دش باوخرح اسك ذوجابابناجإل ىو« ةمألا ىلا لهتداعسو هتض وذي رشا تضرر لوانوه اذهب رهظيسو
 ىونثم معلا (تفز) برحلا كاذلحالر اممم يلا اوبهذو مهتأرمتا .ةواوساينب رح الا نمدسحاو لك (ىعملا) تفز راكب ارب زارسمبأت ه تفر وار ثرو تصص دل ديسسوب : اهل لو رزالب خ شرا مانرحاسلا نادل بالا جودأي

 )و درروزو رنا دانق' قاضتاإ» ىونثم هتيبوىموم كيبلاملا رام ةطصملا ًارسميلااينأ ال(ىعلا) م ذيدشر اةناغو ىبوءبلاط و هذ دءاآرتكت ار جزا ريع# نو
 الام هودحت ءوباطاو رلا كلت فرطاوشما مهلا, (ولاقنأب هنمالع نلفلا مماطعأ مم (يندملا) مرج ناساف ىوستآب كه وديمد رم ناش ددا دد ال سدو ىراثم ةضتخ 1 ىنومكرصم مولوخدو مهدو دوروينا فنا( ىهلا) نوب

 الك أ ال (ينعلا) مناهجرادن دو وك ةنفخ ٠ تانيابرخردديددماس ترحل يراك
 مالا هيلع هرظن تحت شرع اورد أذل يللا ىف ن كسل هسأروئبع طيرووماددس يأ ,هة.سارتسالاو اللا لجال (ىنكملا] وترش 'نرد هج ششرفو شرع ٠ رن ماجودرا تسب شزانر عل ىونشم لالا ومر امان فلا لغم أ ءوأر لانه نيرحاسلا

 نى أو هو ىلقمانبالد ىائيع مانت الصوتج يبت ن ع ىور غال ابلوالاو *ادبالا
 مار لاحكسس ماوعلا نالاسو الا ىرتال ىرتئثىأ نيطلاوءاملا ل هأ نيعوديطااوءالاب نيطوب را ىوول اوس فنلا باص لاحاذهإ ومان نيم 4 ساتلا نمريثك ب (ينعلا) :لكو بكه مثج دب هجدوخ ه لد هتشخو مح رادس أب ىاؤو ىراشم ماو

 0 ٍِ يملا ظفرلا بلشلا كلافو (ىلا) ب رعب دسم دي اشكريدبسفم ركو ريس مش دشاير ادب ل دكن اووف ىونلم ةسو سهلا ذئاذللابتولوغشم
 لد هاون ىونثم لهاجلا: !بم نمريخ ملاعلا مزيرسا لهو مونلا فاح هئمرغي ةظفبلا ,نمناظي كار غيأكو بئارغلا توكلملا فو بئاسقلا لاس لاع ىف ىرب وكونعم
 2 درطاتبئاق ثسين « شوخ بس ىدشر ا دست درو ىرنث» ناطيشلاوسفثلا عمبر لاى نكوبلقلا بلاط نكو ناطبشلاو سغنتا ا دهابو قاويملا 'ل دسسجةيدورم كرئاو ىلايلا حار اظذي نك ةدابع همؤبنم ةبنرا اناسو نيالا نمبلقل هأ نكت نا اذ هاب (ىنعملا) يي شايراكسب ردو شاب لدبل «شاررا دين



 تفككمسنىفو ظيفح كاهقاو تسلا تامجلا نع كرطتو سهلا ساوملا نع ايناس يلا
 نع ابئاق سيل لرظن ىأ ششو

 |عسيال بلقلا ةظقي فصو ىونعماي (ىعللا) م ىو هارازهرم دكت
 شدنديدبدوحإل .ىوشم هددس ل ىضا-اعجرئلوريثكسلا ىلع ل ديليلقلاوىوشمفولأ ىف
 هيلع هناىبوم[ةيسايأر ام ىنعلا) يب زاسدرك اسعئدزدرب « اردراتسهتفتاك
 نلصرللاو هانينالا ةثسوهاكءرهظ ىلءايضايست ل ىنعجت واريثكى عجالب ومل مانمالل ١
 سس زك زد درك اصعدست ناوي كوتش ماني سراكر ادن العف املا ةقرسس لجالا
 من (دو زإاواءذ(دندرك) سرفلاة دعات قرح ست( دارحاس) م دوبرككناو تدشنااب
 نمو نم ىعجيزا نمو تاس فرح فاك ارممكب كووتججدكى تم( زك ) ةللاةسرعلا ىازلا
 ىف( ديا ىو مانديس ىلا عيجارريعشنيدلاو“اروو فلخ ىعجبةيسرافلا*ابلا عش سد
 |روقلا ىلسعمرصملا دست (ىنعلا) فطحل (دوبر) دعب و(هكناو) باهذلا ىنعم (تدش) ننال
 نوح دنا ىوتثم هفلخ ابهذن اهتطختا ذهدعت وهفلخ بهذ نا قئاللااولاتنأباسعلا
 (رتشيي) ليلعت ةادا(نوح )البلف( ىكدنا) يزازتهارداسع نآدمآردنا و زاسدن درك تشيب
 ,تنأ(دمكردلا)عورشلاو الرادتلا ىنمجانه( زاسإلمدقتدشأ ىنعع
 ةلزمتلاو زازت_هالاىلااهمناذفاصعلاثن أالءلثمّدسقتاب عورشلاو كرادتلا دصق
 امو زإدنت دك كل ثخاجرب و دناك اصعنآدب ز را دوخرب نان غآإو ىو ثبارطغالاو
 راس هيفاناك ىذا !امهلح ىلع تارا ل !كئاذو اهسغن ىلع تزتها اسعلا كل: (ىنسعملا)
 ناودره نة 'درك 4-حواهدرادشدازا دعب ف ىوتثم فولتاوهواجولا نم نيسأب
 نمدحاو لك ( ماع ثاحو ةظع ةيحتراصادهدعب (ىمملا) مهر زئورودنتتير ركب
 دئتؤرك نداتفاردور إو ىونثم فوم لا نمامههجورغساوابره ني رحاسلا نيله
 [داتارد) هجولاوممارلامشب (ور) بيش رهردزهمناطلغو طلق «
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 يس كت
 )وأ دب ىأ اوكسم (دنتفرك) هجولا ىلع ىأ هولا ىف اوعقو هانعم دندانق اورد
 نادا(رد)ج رحدلاوهون ديطلغ نم نان م(ناطلغو طلغ) فومللا نم
 وأ ديمهفوخ نم (ىنعلا) دوعصلا دض لوغس !ةيقوغلاةدحوملا نونل !عتفن ( بيشن) لكى عجب
 نيقب س9 ىوتثم نيمزهم لوغسلك يف :ركلاكن يحرح دنم مههرجو ىلع طوغسلا ف
 ىأنيقي مهلراس(ىنمملا) م نارحاسدح ظديدى هكناز هب نامتك نا تهدكدشناش
 اوأر مالطا لبق نم اذه !ولاح اسءناو ءاهسلا نمدجو مالسلا هيلع ىدوسنااونهيت ىأ
 نازادمبإ» ىوتم زمجلا عبنسلا اذهل مم لع دو ردقبالمهناو ةرصسلاردنرةحاولعو
 مالآلا» دم دعب (ىنللا) جب ديسرتدنك نابع زراتناشراك م ديدبدش ناتو قالطا
 مهراكل سوؤ فوم: ا:دش نم ىجلاو لاه-الا ىأ قالحلالا مهلرهماهوأر ىتلا دئادشلاو

 نايزردىدم دداتسرةسنط ىو برتىأنادبالا نماهملقو حورلا عْرترلا مولغشكأ
 لاليلا اونباءامفسب روقلا ىلع كامزلا كلاذوف (ىنعلا) تار دسم ىارب زاىنوم ىوس«
 نيلث ندب ونمدنل |ىوغ ىل_عامولعف ىتلا ةحابقلا كلر ذءلح الوسوم فرطالج راولسبرا
 .انلعف !(ىنعلا) مدح دويئرك اوتناقما هدسركارايو مدرك احتمادك لف يونثم
 مظع انلعن آلا عمل لدن لول ىأ دس نكيولاذ!كلنامتمالا ان سسيوتموناضتمالا
 (ىنملا) يي هاءاكرد صام ص اينؤيكأ هاون فعارامو مهاش مرهم ىرتشم ناك
 نمنيب رغما صاخ صان ثن أ نما [مرآلاك ىلا نع وفعل انل بل او اذن اطلس مرحي نمت

 (ىنعلا] م دندزىرسنيمزرىشوم شتت ظرسوكبن نامز ردوادوو فع فو يونس لالا باب
 اوراسروفلا ىلع نامزلا كلذ ويلََإكمفيوعاَم ولعف ىذلا نعزو اخ ىأوذملا لمخ
 ضرالاىفلعىسوممادقاوب رشوةيدبأ :داعساوقلو ىهلاولا مسالا نماوسلخ ىأاناسح
 ناناجونتخزودر,ت شك ه ماركى امدركوفع ىسومتفك ف ىوتئم هومظع ىأاسأر

 أوانلا تراسو منع سئس ىأوغعلا تلعف مارك ايمالسلا هيلع ىبوم لاق ىنعملا) < مارح
 ىمجعا « رايود ىامديدتدوخاراعش نمل ىونثم ملسأ ملامارح مكحاو رأو منج ىلع
 لاكتادانادامي د سايوغملاو فراعتلادعب امهل ران (ىنعما) م را نعازاردوخدي وام
 نماقتاو لمكللانم نيه اسال نأ انضواكرأ /ىناك مكسنع لهامت أ ىأ ةيعجلا موب رأ
 ,بذيبآدربغزد » انثآو لكش هناكس انحش و ىوتشم ايممعأ مكسفنأ اولمجاراذنعالا ||

 : بلا ىلو و دعره أنلا ىف ىبتجالا لكشاذك (ىنعملا) مادا
 دي دش ندا دهسوبار نيمز سد » تزوللءاّسدا,ءاه فذ ون اطلسلا لج الاؤيج

 هرالااوطعا اوعمسأم مالا هيلع هئماوعتس الف" (ىنعملا) مديدب#ثصرف»
 ةديماوبهذىأ او راسم انهدن دشر مالسلا هيلع هامظعت هماذق ضرالا اولبقىأ



 ا
 ا دمزا ناوحاس ندم 1 عجل ةصرغللا ثقونب زظننم اوك ى أ دن دوب ف

 م سيؤلمربنباقفكووا مصخر هتردد دز شيسرب تسدو فاي اهفب نيا
 ,هرد ىلع دبلا مهب ريضو هنم علخلا منا دجوو نوعرف ماذق نئادملا نمةرحسلا
 ىم هلم افكلا انيفداةانيلع اذه بنك ! مهلرقو مال لا هيلع ىمومان ديسوهو هءدخر هن ىف
 ريل 0 رثثناشدادو نارحاست ؟دندم[نوعرشبانإل
 الا روف هلا لاق ةليمت ةريثك اراطصو اعلخ ىأ تاي رشن مهاطع أ نوعرف ىتحاونأ
 انك مرآ اغلا نغاكناارج الانل نااولات نوعرفةرصسلا »اجو
 نيبرغملانملاذا مكناو مناة نعبلا نحنا ناارجالانل نا توعرفلاولات ةرصسا !ءاج اليف
 (ىنعلا) دارو سو دقو بسوي « الدب ثري مهو درك نأش اه دعو ىونثم
 ىأازاو سشامقلا سنو ادهنراليخران الغلبا غلا ةمهاطعأ اضيأو ديعاولا مهل لعن
 ىانيهتفكيم نازادعب إو ىونثم ةرخافلا ةمعملالا نمتانيبعتلا
 3 ١نوعرف مهل لاق ءلاذدع (ىنلا) منامتماردلا ديب
 دو اطمنادنتاهترلا ىوتثم ءذهاحلاو ناكتمالا ىف ى ومات ديس يف «ةيلغلا
 |عدنالو *اطملاز دوما بمس ١ امرك مك عرتأ (ىنملا) ماضتودوج ؟دريدزدب
 هاب شراكدوشو منبلاغ « ءاشرل لايفاب شدتتفكب سده ىوتثم العدحأ اياطمل
 نافل[ نومرفا ىأ ناطاسابإلللابقابنوعرغإةرحسل !لاةدعولا اذه دعب (ىغلا)
 ةييلاغلاب«ىبخشلاب بسب نخ ىأ يبكون كتمو .ءمستلل «ابلا نا ىلع ذه نويلاغلا
 نفنب ردامإط ىوتثم بارخ ىنعمب بت ىدومانديس هاودارأو هعتصئأ ءرأ نوكيو
 ١" اذه ىف نحن (ىنعملا) « نا هجرذناام ىأيدرا دن سك .٠ ناولهي ومجرد

 هذهلواثلب اهي نملك لغرب اطمن انئيالوانلج شل نادح أر دفيالىأنا

 قانآلا ةقلاسلا مالا نم انير أن اكحو فة ئامو لا هتهنم ناصح او لضفو
 لقوا هاوس نيت مهنا فوقانآلا ا .ىلاعت هللا ات انلاس دةنوه
 ىوتثم لافتراشأ ىنملا اذه ىلاوثورسبت الأ مكسفنأ قو نينقرال تانآ ضرالا فو ىلانعن
 كذراس (ىنملا) «تسديديثببك تساهباكحن نيك « تسدشاهرأ اخ دنب ىسوءرك ذؤو
 نامزلا ىف تعقو تاياكسلاهذ- .ارطاوخ ديفتتر ا اهنا ديق مالسلا هيلع ىدوم
 كيندر ىا تسد ةنىسومروو و لا تشيب هدرعىومرك 3 ىوتم ىفانأا
 لال عنو ىسومرك .؟ ةاذهاين(ىاا)
 ب رطثلاساب ىموءاندي روي ىنعملاف

 واكمل رطانر ءاظنا فرت-ةلاىأ هول 0
 نيبد.كالأح بسحو دفن الجر اهيأايوةرخ



 ءايلوالاو *ابننالارارسأ) ارهظمو ةبلعلاقرطلا لاوحأ قئاةدنم مصغمو :ب هلالا ةمكملل
 قثاالاشمل ف دوجو مثالا دقن نوعرفو ىموذ (ىدعملا) # تسح» وخردارمصخو دنيأدبأب » تسل ئت-هردنوعرفوىسوم ل ىع ةيئاسفنل الثا ذرلارعشمو ةيناحو رلا يره لاا
 حورلا ىمومنءدارملانا عنو كلاح بح مال لسة ف نيوصملا نيذ_هل باطت نا
 أرط اواو نافيالاو تانرعل اوأ نآر ردا اسعل ا نموداعل لع نوراسه نمو ىفاسن الا
 نم تاه اصل ا تايثابلا ىف.لادلاىموم نمدارملانالهتق افآلا ىفةصاا ثدرأ ناو + را لوسرلا ىل_هردغيالءداعم زقعو هندبح و رمساذضو هسفن توصرف قداصي هللا لهأ قير كا اسمادام سفنألا ىف اهلك نهرا اههربغو دو لاو ىوهلا نم سغنلاناوع أو نايسعلاو قسفلاةرصحلا نمو ةيناطيستلا سواسولاو شاعملا لفعناءاه نموئرا الا سفنلا وعرف نمودبحونل ارز ءاشيبلادبلا ضر ا ولالا ىسولاب نع نوريسعي تلا ةينامجرلا
 ثسه تمايقانإل ىونثم اذنه ىلعوتاوهشلاو ذئاذللاو نايصعلا سأنلل نو ذا امندلا ليه ةرصملا نمو تالزلا بامجأ نيل ابشلا ناوخ !كاماه نمو نابسعلا باعس أن وعرف نمو قاسفلارجزل نآرقلا اصعلا نمو حالصلا ىلع سائلا نواعي ىذه نو راه نمو طاعولا

 هئافلخر وو نيلطيرملاو' اسنالارووه نياسرللاتاهتول تان هسر نمدحأ نيب قرغن الىرف- رىل  هريغ سيل ىسومرزدوه أب سامو هانت فرم او ألا مايل قاب قامآلا بسعتاماو سفنالا بسحتاما ةزيسعنوعرن ماضي أو زمحاو ةصتتوج انثى موم نمدوجوم ةمايقلا مويا (ىنملا) ريغ ىنممم (ركيد) م« قاريدشر كد تسنركبدر و
 لسرلا كلن ىو ىعر وتلا لح ىأ ارسل قةرقل (تراص نكلٍ سو هيلع تلا ىفس هرونوه
 : 2م لو هيلع هللا ست ق نكشف

 ءرافلإءابلا متعب( هتيلبإ زاشقلا نم
 :ةلاانبهرجأ ارسل! ذه ( ىنعملا) عملا او
 ةرياغتمت .لاعبج اهراونأ نكلو ةرياغش اضبأ ةيئاوبحلا حاورالاةذهو ةرافسداحالا
 و ىو مكى رادع ثيشردراظرك اج ىوشم لهما قري غنا اودّدعتلاو ىسولالا بانا نم
 ىرادفءايلاوةجازلا ةمجمملانيشلارسكب (هشيش) ب ىودودادعا تسا هشيشردتكناز
 ىمت:!ءاوالاو ءايبنالادوجو ةجابزو ترظتنا (ىغملا) تان 5 ,رعلا فلكل امتغب لأضلاو لئازلاوسمملا ةيمحملا فكل مشد (مكسح) ةيردصلل ىودفوباطشلاىوشو

 ,دادعالا تالإ .
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 |رهظلا نمال ءاملا عتفب رهظملا نمو رونلا نمالةجابزلا نمقينينثالانافرونل نم تسدلو
 ترظنناو (ىدلا) م« ىسبتثم مسجدا دعا ىودزا و ىهراو ىرا درؤريرظترو ا ىم اهرسسكب
 بج نع انقل لاأ ,؟ىهنملا مسملادادعأ ةينينث نموجنن ديحوتل ارونب ى وت وتلا ىلع

 ىراصتلاودوبلالعناكرضعس رفكتو ضعس نمؤنف هلسر نم دحأ ني قرفنال نيمؤملا نفو
 ىونثمةفرفتلا نموجننو ىروصلا دّدعتلا ىلا تغتلنالول آملا .ارابتعا داحتاللر ظنت

 ةديزودوجولا بلا (ىنملا] جي دوهحوربكو نمؤثمفا .دوحوزغم ىاتسهاكر ظنزنا إل

 لالي ورظنلا نامز نم قولا
 رطظنبالو لحم ىفارظني مهنمدحار لكن كك فالتخالا لازا ةدحاو ةعيمملاورظنولو زغلاو
 ىلا ةقيفملا ىف اورظنوأو ةب الا ةفسوأ مساره ةغئاط لكرهظبو فالتخالا ىف قبب وءريغل
 لوقيو كيا ذهلو ةئياثلا هئيعل مهم لك لسسولو مهتيلباقرا دق اهو دجول: دحاولا علا

 ان ضعب فالتغ انام ىلاذه يلبي لكشو ىنوكجردفالتخا»

 ناكل يفلا !(ىنلا) ييدونهش دن دونه درو اردضرع م دوه يرانةناخردلا لس إل ىمهلكشو

 تاردنا و ىس مدر مسن ديدىاررزا ف ىمسا|نلالغ ضزعلا لجالدونملا «ىأ للم تيب ىف
 دجاو لكراصةلظلا كت فريك قلخ ليفلاٌجْو يللا (ىلا) مب ىسكره دش ىمه تامل

 توج مادحاب شنديدإللا ىونشم نفرغتم ل يفلآ ولايه مهفوش نمو ليفلا ةفرعمادصا
 نيعلايليغلا يؤ ر مهكم لهاا (ىفلف) هتةوتيامكشركم رانداردا « دوبث كم

 ىيتاو ىونثم اهبل دتساو ليغل ىلع هدب ٌرمأ دحاو لك ةميعلا كلت ف الظمت
 ترص قو ىعج (داتفرا) هي داب' نبا تسنادواننرسصه تنك «داتقر ا موطرخت فكار
 كلاذو (ينعلا) ةعيبطلانوتنارسكت (داهن) ةراشا معا (نبا) بازيلا (نادوانإهيمشتةادا
 ىوتشم يار اول لو ل تكفا حالا

 (ىنعلا)ةحورلا(تيبدا) د
 نزييدرآ ة ضمن لوةسحور وراك تي

 تفك دوس شابربوج فك ارىيتآ ىرتتم 1
 لكش تيأرلاةليفل الجر لم ءفك ”ماامل كلاذو(ىنعملا) يدوم توج مديد لبي لكش
 ىتت نوح لب نا دوخ تفك « تسدداهب واتسب ريىينآ ف ىونثم دولا لثءليفلا
 تقلا لثءليفلا اذه أس نمل لاةلبفاارمط ىلع نيرضو ىذا الاذو (ىنملا) هتسدب

 دينشىاجرهدرك ى دآمهف ه دبسرت ىرزج لب رهنينسجه وي ىرتتم 4هءاشمو

 مالكللا الا لع لك ىف مسهنذ دحوال هيذءايلا نا ىلع ءزج ىلا لو نملك اذك (ىعلا)
 دشداثننكةرظنزاإو ىوتثم هفعدببلا

2222222322 20 
 فدع



 (هه)

 لحم نمر اس مسولوة تولدت ءالؤد (ىدلا) يي فلا نياداد بغل شلادىي نك « فلتخم 5
 ددحاولا كاذاذاهلخالو هرظت هيلع عفوىذف الحلا هسا فاو دحاو لكو اهلتةعراظنلا
 الكت لو ىأانلا دسح اولا اذهوج وءألادفاكو ة لاقئأ لادا بذلة لأ
 سفنلابمسعل اينما تن ى لضتلاوىل بابرأاذكقو هج نما اوأطخأوهجو نماواسأو
 نالاب هراتتهب قلعتام ىلع ةبهلاالا ةيلكلا ةيثرملا نم مم دحاو لككو لاو ةعيبطلاوةراثألا
 نا ةبسنلابهدافتعاناكذ دقتعمو ةوئظم بسح ىلع لكلا هنابنعلا هزجلا لاذ نمربخأ
 0 شلالات طخ :رخآ نا
 هلا تاذوف قمح كنك ل وغي لسو هيلع هناا لستلكو اي اوركسضتتث عب هسغن هقاإكر دعو
 1ك لوغسعلا نع بخحا هللانا لوقب و هتاذ فاو ركسفتتالو هقاءال 5 ىفاوركسفن لوغي وأ
 شوا نع ةوسرر وهلانانامو هةوبلطتاكةنوبل طي قمالا ألا أتاو راسيألا نم بمتبحا

 اوك رثو هلهال لا ذاولسولو اوعقو دقو كاذ ق قاما ع. وقويململالا ىلاصهللاتاذوف ركسفلاب
 ىل هزني رخآمالءاب هتافسب للا هللا مهاطعأل مهب ولق يم فر همام ىلءاولمسو ب وأتلا
 ارك اكلي فكردإ ىمانالوموات ديس اناذهلو هنماهحرشو هنم ةلئسل'نوكستف مسج واذ
 عيش همدحااو كشك كك دل( دلا] أفدشد .ناشتغك زا فالتخا هىدب م“
 اذك مهب ولقج راخ مملاوذأ نم تانالتك الاثر الهلا ىلارظنال معلا ثيبلا ىفاواجهنيخا
 واكو مولا ذأ نم فالتبخالاج رطتتده !عمنو طن اهارز ممول داك اهلا للملا

 ضاوخو هلا لهأ مسه بهاذلل عجن 56

 نو سل وتس ةسد فك تود مه سح مشل ى م هدابع
 بلا متغب سس نا ىفعريغال الديفكرئماشبأ سماع (ينلا)
 اردقبالفكلالثم ف ؤزملالقسلا اذه ةملاحاىأ سرعسسد :ليمغلادسج عسي ىلع فكمال
 و كد فكر تسركيدابرد مح ىو لكلا لفع هةدهاشل مزاللاهزئامم ارح ةفرعم ىلع
 رح ىرتىلا نيعلا ىأريغفكسلا نيعو وغ غرصلا نيد( ىنلا) يركنايرد ؛ ةديدزو لهب فك

 ىذلا دبر لارهسرغلا دنع 1 عمفاكلا غن فكل ةر طا: ىهىتلا نيعلاربغ
 ىزولادعلادخو فكلاكمالزا يني رظنارملارس مو فكسصلاعدر, .لاىلا هوفطب
 نايم هلارظنب رظناو كامث هللا ىرنىتل |نيعلا ذخو ريسفلا ىرتىتلا نيعلا كرتاىأرصلا
 أرصلا نيعنمرظناو هلوثو ماوعلا ةبت م ىأ فكسلا عدو ةرخآ ه>و و ىلاعت هللا بلح رجلا
 ماو ماعلا ةدهاشمريغ ايلول ينال نده اثم ناندشرل نا ده حلا بحأ ىأ
 ةكرح (ىعملا) 6 بع ايردو ىنييهمه فلا * بشوزااا :نايرذتا هذكش ينجإل ىواثم نا
 ةفيفم ارحب نمداب الا ةزنج ىهىتلا ةسو_كلاروسلا تاكرح نعي رصلا نمارامواليلداززالا

 َت وشم +



 نم بيق مأ اناره وأ برعلا ىزالوأ قيردو هيج تكلا ىث
 لع انضعب برش نغسلا رش للا نحت (ىنعلا) 6 منشور باردو يمتجهربت مزار مسمابتثكرجامإف ىوشم !هارؤصملاو ؛لرح ا نع لفي وا اكرحو روصلا
 ردع هحو يله تاسوسح اهنيع الا نور ,ركعمأنالهدهاشم ىلعر دةنالوءىغن هتحرءام نمو
 | نمرامألاو تاكرملا نمثل لاع فر هملام لك ىل اعن هللا تافس ثوكسل لعرب ,زتوكمللا
 دوثىاإل ىونثم رصلا ةده اشم ىلمر دقن الودب زلا دهاش ماودفا ىلع نحر روكللا لاع
 شيفا اوءهاملا"ابرظنانو. رلاءاموهو ةئيغ-لا توه ىذقا«املا تير ةلغفلا مونل تبهذ تدبلا ةئيفسولادسعاب (ىنملا) مبا باردركت ىديداربآ ه باوخمهتفرنتؤقثك
 ارعور «شفارىوك تسينآ اربآ اظكم كمن هبلارظألاناف حاور ,رالا نادب ألا ىلع
 قهتانذا فرستلا لاعفلا لقعلاءاملاءام«كسملا تلاقوعدحورلا حور حورنا حدر حورالو ىرجيو بهذيءالل املا ءامنان ءامءاألا (ىعملا) ,شدناوخ ىوك تبحورأ
 (ى يت لكك الان م انلعجو ) ىوف ىلع ةبملالا ةيووإإةيفوصا خيال تااقورسانعلار املا
 ا دبم ىعىتلا ةرهوجلانا ثاذو ء-ثرع ٌةيلببىَذلا" املا رم تاناورلا نمةايح ىذ لك ,ىربكلان يلا مخ لاقو نايتس: لاق ىأ هريغو تابننيلالملا ىللات
 ثذلغو اهالمأ نمةينوكسلملاو ةئاسنالاحاو زلات مظعالا حو رااوهوتادوجوللا
 ناكوهأم .نمةبادلك قلخ هللاوىلاعذ لافاكت ووعي لاو تاناوبحلا حاو رأ
 ىرثالأ ءاملا لس أي لكف هسوصف قربك الا عيشلا لاق ىسهتناحاورالا نم دسهشم هلك ناذ
 | سول يثلك لصأوه ىذه املا ىئاجان الوم لاق نّوكست هنم هنالءامملا ىلع ناك فيك شرعا
 هللا ت اذ ىهو حور جيورظر ىسهتتا هنايرس فاطال املا« لأ امناوىفامحرلا سفنتلاالا
 ىلاسعت هللادا دما. ةايحلا دم اهنال يدمه ةغبشحلاجورلا حور ليقو بايسسالا بيسمنال
 ىونثم كال اكلا ل ديحوتلاوىوسلا نع ضارعالا قئالما نيلاحا الك عف حاورالاعسملا
 ىعجفاكلامش (اك) مبآدادىئارتادوجومتشك و باتئاكد باكى دعو ىبومإل
 عرزلا ة_رعلا ناكلاركب(تثك) ىنانلناوحدوبى عمة رعلا' لا مشن( )بأ
 ةقيقج سه ىطعأ نيحاناكن بأ ىبعو ىسوم(ينألا)“ املا مسا( بلآ ) ىطع ىنع؟ .(دادحنإ
 رشرعذ ىف فما ةايحلا ام تانوكس»ملاو ثادو ملا عير ىنعالا ,ىأقئافملا
 اكل عميج عز ثابحو نؤوكسنم نمحرلا سفن ام نم تادوجوملا
 ناكردوزنادنكنا ادخك هناءزتادباكاّوحو مدا  ىونثم لةاذهلودارملاوهو
 الاذءاوحومدل (ىعللر سوقا ةرلا فاكلا عشب ناك مولا ةم ردا ىازلارسكت(ن)

 | ىرييلسلا لفعل

 | ةلرمشن هدوجو رح نم نحن ىأ نؤيضمءاملا فونيعالاثوركعم تاكرملا ثعاي نمنختو

 || ىلخ هاىلا

 ا

 أ
! 

| 



 نبال ىمارعبك اولع هللا ىلا عت تردقل نعذي ز فرامل ا هفإ 3
 اذه (ىنملا) م« تسرسنازصفانتسينكن ضمت آو و تسرتباوثسا صقان مه نم
 ةرانو سوفلاهرانور جلاب ةرانو ليفلاةرانهقلاتا ذفليثقلا .[انمغرتباو سفان اضبأأ مالكملا
 انملا هلا ىذلا مالكا الاذو ةينامسملا نع هزنممنل نامسملا :كاردتم أت ف كلاب
 | وهو ىلا عت هوفكل ماكو فيطل اعلا بنام لاذ نماصفان سيل هتزعل افيسوتو هناذفاثي رعت
 رت ىادىانازا عيه م ركنرو ءوتىاب دزغلب معميوكبر وإل ىمكاذرمغوربصبلا عيمملا
 صقن و طاغتف كلم دقق لزياضي أ مهفنلا لح ال سل ةبسنلاب كل تال لا الكتان (ىنسعلا)
 هللا لصخ هلوقو د مآ باش روس ىف ف رتيأر إو هيلعمتلا ىلسس ”ىبنلا لوغك كداقتعا
 ,ء تاليفتا ل لذأ مل ناو ءعمحساك ىلاعت فوقف رابلا
 | نيارملانال ىلا ةفرعم نمامورحم ل ابا كيلعو كلا
 1 كج تروضإ هرب ه روس لامر دمع وكس رول

 ىف ىف
 أذ هللا لود ليل ىدصبف ىل اعن هنن ةروصلا د

 تف“ 91ر وسأل( لال 2[ هل وأن افنإا ,
 ءونخ. تمهنث أك ى وهلا ل -أر كلر نةءالس ضرالا ف طوبرم (ىنعملا) عندي يداي ابا يجرس ه نيمزر ذاك نوجا
 3 سي نك (ىنعملا) يو ىكرب لكتب لا ارابركماب « يفك
 انندلا ىأنيطلا اذه نمحورلا لحرالإ وأ ة ةيئرملاه فه

 4# تدلك -.ثم سس شو رارتتابح نبا تسلك
 نيعضوملا ءانلا([تنايح) كلجرا(ارأي) علقت مب ةحوتفم فاكسلاوبا

 :كنبطا| اذنه نمثل+ر (ىدملا] مسرلا ىعمج( شو ر) لوعفملاةاداارو باطخ
 نم اهدا نع دئاز هاك. ثاو لكم اوه +ره ذهن ايحونيطل !اذهب نم تايح تالاحلاو

 ىونثم اهر رض نموضنالاهكر يال هن مادام لاومألا بلحر اذللا لسع دانعا
 ةادا(ثرج) « ىو رحب لك زا نغم ىوش شب م ىور ىا ىريكب ل حزا ثايح وجو
 درفم ع رام لعف ةيئاثلارذجاح ىأ ةيورثلبنا'ل ىرهولسا لان( ىور)لسق(ىريكيإ زيلعفا



 (ينلا) بطلا م (لكا) وكن ىنجاشبأ ( كرش
 نمع :رسنو هلك أو نيافلا نعاينغتسهههوكن جان غاية بطة

 ىلا بهذتوءاك أوزب طلاةزنج ىه تلا اهلجو هاك نواه نئاذفو اينما ةلرثت ىآلفسلا
 دش وراوختول ه دلسكب هادز نوح هراوخربش هل ىوشم رظنترلا توكسلملالاظوهر “العلا
 لكأب اعيضر (ىعملا) يدل هىئارو ع
 4 ٍ 1 .ةند» ىوتثم لرثيا هلوماعطلا
 نوح) ضرالا بيلح (ىنيمزريش) طوبرما .باطغةزمهلا (ةتس) يب ىلغلا
 ماطق (شيوخ ماطف) بله اىنعج أ لعف ةس رعلا يملا مشن(وج) بوبملا ل ثم بوبح
 ضرالا نمو كنلا الخ أت بوبحلا ناك بوبحلا لم ضرالا بيلح طوبرمتنأ(ىنملا)كلسفنا
 ةيهلالا مكسحلا ىعو بولا توق, اينالانءاهك اكفنا ىأكل هنءاطن بالا تنأاذك
 سغنلاو (رهش)لاةاذهلو اهب ىذغتب بلغلا نال بولغلا توف اهنوكسسو ةينابرلارارسالاو
 يح عضرهممتناىأ و طفت همطفتننار عاشرلا بح ه ىلع بش همت نارفطلاك
 هيذلفثوابث للا بيلح نع هعطغتنا تدرأ نا ىونعماٍلفطل!ذكررضتيالهيمطف ناو بابسشلا
 ليثقلا نمدارملاناملعي و رارسالا مضهل دعت يل طال هاشم . نم هعطغا مك انابلأب
 م باربع ىيكرؤوت ىا ه يتسرؤدأ د كرولا سلك فرح إف ىوتم هب زغتلا
 قئالتنأو تاوسالاو افلالا ارو: ازونزاههنالقمكتبم انقر لك (ىعملا) لبغت الى نعم (ريذبا) روتسم ودع (.نس) ضأملعفإ دش ل قبو :ملا الا مضي( روخ)
 لمدالىوف ىلع لدا دعتسام لعل باجالب رونلا لمت الاذهاب فيعض لفط ك نال هلك ال
 ىوتنم ض4 ارونلا ولقي هفارك ذ نع مسالوةرادغ مجول: لاجر مهوماباطمالا ءاباطمأ
 نركت تح وراي (ىلا) 6 ارروتمبج يبا « اررؤناجىا ىدركاريذبانإل
 كارو باح! لاز ضحلارونلا تلبق ذاقروتسملارونل اب اجحالب ىرث تح روك ذ ئارونلا بات
 ىناكلي « ىنكتودركرب ريسسءراتسنوجإ8 ىونشم باقئال,كلرهظ 1اثلالاوفورملا
 ءامسالب لب بك اوكسلا لشمءاعملا ىلعرتسلا لعشتف (ىنعما) م ىكتوصيبر قست ودرك
 رحال ىفريسلا اذنه بح اسنال كال فص رغل 2
 هلولاقلاوزيقلا هع ياللا !اذهو فط اما قربلا لثملعلا بناجريسي ىنملا فو ابح اسيا
 تسودنانوجوكينيسه م ىدمآ تسهرد تسنزك نانجت6 ل ىوشم لوغب ول -ذ<
 لقو مسا دوج ولا ىلامدسعلا نم ثيم هل ةيغيك الىذلارفسلا ذك (ىنملا) يىدمأا
 ىاهعارإ ىرتنم ةريثك ملاوعتعطقو ككيجم ةيفبك ماةريغاناركسسيتأ تينآ فيك
 ىلاولاعلا كلاذ نم كلئبج(ىنعملا) هي دئاوخ يهارخ وت ريىضر ليا و لامن تدايندمآ



 (لشلا

 مرام كلمدن ىا دارتضمن ىفوا نصرا أر فنا ديرن كل لركسف قق بث هقرط ماعلا ذه
 ا[ جراد شركاكتاودشب ار شوكه رادشوههكناو رادكتار شوف هب ىم وهو اظفينتلا
 تينأ ىتلالاوعلارك بح ايلك الفعل اذعدو كرتا ىأ قرا كافه نم ف ,ما(ىنعملا)
 | ىلبت لق كقوذو كفو نمو مكمربتسلا ةوقد جاو رالا ب طاخ نيج ىلاعن ةوفرك 3 دتواهنم
 فإلى م رارسالا عفت امالك ةنلةمامورانذأ كس ادعبو ل مهج نذأ طراو
 ميوكمنةادانونلارسكم( ىف) < زومتىتسدي ظن ىراج رد م زونعوت ىاغ كاز ميركمب

 ىف( راج)تآلا نم( زونه)باطملاةاداءانثا مشن (وت)'ىلاوع (مامن) عياشم لن أ:
 ثلا ذشلا لوقأ الإ ىنملا) ىضاملا باكل ىتسدي دب ىفو ىر أب ىفو باطشلل ىئاخ ىف ءايلاو عسرلا
 عسب رلاف تنأ سوملاو ىوملا ىف قايزب عامسلا دعتسنإلو مضنتإل "ىندألا كئالرمرلا
 .ارلا زوم رت ىأرامتألا عض مسومهئالزوميروش زل رامنألا هسيف يضنتال عيس رلاو
 ركم لاذورارسالا ةد_هاشموتايلخلا دعنا هقاىوسام كرثو رقسشلاو تادهاسجماو

 (تخرد) 4 مام ينىاهويم نوحوربم « ماك ىاتتخردنوج مه ناهج ناو
 ىلع ىنعميرب نم بكم( ورب) نحن(أم)هببتن ادا (نوج) ريتا مةلمسهملا لادلار سكب
 ىلع ننو ًايندهلا« زهيتا ضر غن اركاي (ىنعملا) تخردىلا عيجارريسوأ نمو
 ناز ه ارخاش م اهماخدربك نمو فوبنم جاضنلا لاك غلب ل رثك اسنالا ةرصش
 راممألاكلنناهجو نماكحم نفل كس جاطتلامدسعو (ىنعملار يام خاكدياشنىئاغرد
 ةبع ىف ابلا ا ذكروشم ار ةزعلل: دمت ردغاسجآلر وصفلاو تاوبالا ويلنالجاضنلا مدع ةلاحف
 ثيدءللو ه دع ل ىرمغا وسوق دق بلاي عاوخ ىلع لول 'اياطءا قبلبال ىوسلا
 ىف ارقلا لاقهّلا لوسراب كلذ ةمالعامواولاتمسضن اوجرشنا بلل! فرونلا لخ داذا فيرشلا
 و ةلبكتولاو .مااورورسا ارا دىلاةءانالاورورشلاراد نبع
 .» ىرتثم نوسفاننلا سفانتيلف كاذ
 وخر (تسسإ)|هلوانتي نمل ذذلتلاو لاكلا + نعتيأك ةرالط اةغشلا ةضاع (نازك باني ريسش) راسو( تشكو) تحضن ليلعت ادا (نرج) م نازادعباراهخاش

 تراس :رالحلاو يضنلا لاذر_اهبنذاناماك و اهضاعر اهحاشنمتو رامثألا تعفن انل(ىمملا) ةوالطاوعشنلا لاددسب(نازادع) ناسغالا (امخاش) كل ديكر
 لكلا غلاب منسي نآكو راغلا امنع و ةراكرلا ةكسامناصغالا
 أرامثالا نجا يلع سوت ناسغالا تنالر جئاشا اهم طفاسناهتكرتادااسن اهعب و
 نازانرح وو .ىوتثم برى _ءلبقأو تاعاطا اربح ى هن الايثالا نم صرحا ااذك ةيتابلا
 لابقالا لاذ نم دف حامل (ىنملا) يتامج كامىدآربد ثدرس « تاهددشني ريشلابق ا



 ذك
 و تيما يصعتو ىريك تام وو ىونشم ادرابادالا كك ءىدآلا لءراص هير برغي س ناو
 لمف هل بصعتلاواكعاين لا نصغ:ئاسقل نال (ىنعلا) يي تسيماش؟نوخراك ىدنحات
 قلعتل اوهر ضيحلا مدبر مش كلغ ثا ثمل ايندملا ىعو كلمأ نطد ىفنيتجشلن مادام ىف

 ما مشن نيئج ةطن فو كالوم ىلع لابفالا كل رس الووصنال ةسبنا
 درو ريغال مدير اين بلح يع اىأ بصعتلا نمءارثذفلا اذكى أ ذك ىف

 دا نيب هرم لهجو ءرمأ هيلع هنا تنشايندملا همسه ناكن ءريشنل اديس نع
 هنتأو هبلقىف انف لعجو هل« هللا عسجج ةرخآلا همه ناكن مودل بتك مالا
 ىأرخ1 شوب (نعملا) «شنم ودب وكس دسقلاحو روتاب « شنتذك اما دلمركيدزبجإل
 مسافات ال ىسولا كلم ربو هر سدقلا ح .و رهفومب هيلعردقأ الكل ةوفاسأرخآ ”رسو ىم»
 تونكمرس الكل ءرمظب نا دشرم اردغبال صو هلا اذع نالىئاهلالا ىحول ارهظمنوكستل
 مهيبركوتىفإط ىرم !دبادعب هيف ل ثنالىتح ماهلالا كلمت ساوبءاياهقلا مولي كسلا
 كل ةوفيالرسلاوررلا الاذ (ىنعملا) نموت مهىان مرض فو نمف « نيتي وحخ شوكمإ
 انأ تنآو تنأانأ اضيأ !دااي هلومب ى :ريغالرانأ هارقأ الملا خنذأ ىف هلوغت تن أ اضيأ لب ربحا
 روني ضرالا تةرشأ تبح ذاذانلننانأ بجنن ملا ذه كلرهظبالتنا تن أعادامو
 انأرسل فثكنارادحاو بل اخو ملكبنلل ناك ههجوالا كل اهئ 'لكر تيقلو اج نا
 هلك ريغ بال كإنلارأ ثاملا نمام الك تعم#ر هوو رن هايرم غرادلا ف سيهلوعمس أ انأو لو روقأ
 ىنا .ارعستعم حورتهنلا ف تينفنا ىدبات[ن سبك سلفات هلوغب هوغ ةوثان ذأ ىف هل تنأ
 ةيقحلا ثيح نمو تن هنئاتانأ سيلا ءيتاا ثيح نم لوغتار هاه هلاقناف سدسغلاحو را
 باوخاكى قونآوج مهاب ىوتنم لوغب ولثماذهلو تنأانأ تنأ اضي ريغ سبل ةروسلاو
 : _ 5 رون « ىررردلا
 : نمر توب ماشت ىأ مونلا ىف

 5 دلالاع فو كلم اّد#غل كم ادق نم 0
 « نال ىرادنيو شب وعزا ىونشنإل ىوشم كنالةرثكلا لا ىب رتغت الف لاحم هماذت
 ان ئرظنر لنم كمالك ايؤرلا مأع ف عقتسم(ىنعملا) هه ناهن تا تنفك ب اوخر اواي
 رغالتنا ماكنلاو بط انخلا نا لانخسأو يف موتلا ىف مالكا كاذ
 (ىنمملا) يقيم ىايردو فر درك هكلن «.قبفر شرخ ىلىتسنوت
 ٠ ليفاكرببك لاف ىنعملا فو ريغ .ةرو لاى قيمر صر كلذ تن لب دسحاو
 فمشو قام ةيب رعلابث الثلا عضاوماىفعابش الا (رث) كاذىعم(نآ) مت دوندصلا هقرغو تس هزلت « تسوتدص نأ كت تفز ىرخنتا ف كم ربكالا ماعلا ىوطنا كليذو «ريغس

 ىونثم ةمهارا



 مو

 1 تقزلارباطغللء انتا (تنقز) باطغلاوأ دب ردسلل“ "ابلاوأ

 ال كلاذوأ كل بسلا نيعتلا قامل 'لاذ (ىنعملا) ةثامعسن
 ايم ةهظعل | ةغيفملا كننكلناسنا اب ىسعيدي دتل نب رطىلعالناط ةئامعستا
 لو مشورة طقاسجم طبحنارعلا لب طيممب ءردع ىه لب مزل .ةرحص ىهةةبطر ةبترم فولأ

 نموه ةرطقك طيار عرش نمو ه ضرافلا نبا لات اهيا نيعئالىأ ةعشةثامقرغ
 سدا هيعسرا د قم قرتيتاسنالا امو ىرثبال هان امل ١ق نيعتلا فو 'ةعطك ظيشا ارو لطم
 دع ىاج هحدوخ 8 ىوتشم تاناورها نم لم أ نوكي ىصاعملا ىف ىفسناو تاعاسطلا ىف

 مولا ةظقبلا سفن لت دحال(ىنعلا) «/ باوصلاب ملعا هتلار نرهمد ه باوخوت سرا

 هاش: ىتح تحسم او ةظةيلاو مونلا ةلاحف ضمرلا لقت الأ
 بغل هرم سفنتتالوأةينادرذلا ةظبلا وأ ةين ادحولا ونلاف نانالا

 نمعمن توفت 22 با برضت تال (ىنعلا) ناس ردونايزرددمات
 .نا.بالأيالو لالا ىأ تاكا قأيالىذلا ثلاذرارسألاو ضرلل نيماكنا

 تكلا( ينل باكر كارو ف 0 .٠

 باطخق تنأام ااا موا

 ل( ىشن فمش 1 دير مدن م ارم مدا
 لستلانديدةلزملا طضتاو سائل انع لزتعاىأ فمش الرش حورلا ىتجأيسفنا

 |ةحابسلا لرئاورارس .الا ىف عاطتمرك أل !بيبسللا مظءالا ثراولا ةطساوبو ةيناحورلا ةبرمل

 هاب .تااىنعج ر دصم مسا .اانش [نا ىلع

 : | رصأ ىلةحابسلاطىلا جاتتالثا مالا هيلع ح زا ديسير رشم دوه ىذادشرلا ةمدخو

 | بدالا ليبداهوسءاك ذلاو ةيلقثدلا مولعلا در بمجاهنع ماكسنلانالرارسألا لف دكتوناعملا

 (ىان_ككناعنكو صهو ىونن. يكنالو بابلاذل عشب دثرلا عبتتو عت ىذلا الرتننا
 فلام ناب ةحاب ال ىذل'ناعنك ل ثم (ىنملا] م ودع حوئتشك مهاوظك و ادرك
 3 !نمناكنؤدسعلاح 0 را ىلع دقعاوهس اةوعد

 دولا سفنلا ناعثك (هنباجورلا (وت ىدانو) ام وقف دوهةرو سلف ىربكخأ!نيدلا
 ةئيفس (انمءبكرا غايز هبلطو ىلاعت هللا ةفرعم نم (لزعم ىناكو) بلاقلا نيب 3

 (لا) ةدورطملاةئوعلا ةابالاو او: رقما نيطايشلا نم (نيرفاكلا عننكستالو) ةعب رشا



 قلقا
 | نممويلا مساعاللاق) نتقلاءام (ءاملا نم ىنمصع) رةملا(لبج ىلاىرآ-) سفن اناعنك
 ءامس نم اهتفواين لا ذالمءاملزنويرشنلا تار !ءام عن اذا نعي (هللارممأ نم

 | ىأ قرغلا لعفتالىتم هيمدخ ةئيغ زال لماكلا كضشىأ كسأ
 ىونثم اليلذقبتفناطي لاس واسو سحااوهو نارك الات اثدانانوط ف قرغنال

 جون نامنك لاق (ىملا) يي محورفا عمون عممزجج نمو مخومك انسشآى نمتضك
 نانوطلا فاخأ الف تلعن ةرسايسلاىأمتخومآ !!لعخدأ المالسلا هيلع |
 ىرنثم ىلل سيال المل او ررشلا نام معى لا ىلجايتح ا الف العم مغ امم تلعشو '
 مسا (ىنهملا) هي تسالزو ما انسش وابو تسد « تسالب نانو جومديكنكمنيهإل |
 لجرلاودبلا مويلااذ_هيف هالبلا نانو ج ريئلاها ذهن اد اهئالىأ لعفت الؤعمب نكما
 صال ال اوله مهلابعادو ءاوهالا لسجل[ مس دشرملا لوفي تعب نكسمتالىأ 0ة-ابلاو
 قم عمئاكزج ٠ شكوعثى البو ترها » ىوشبإ عرمشلا ةنيذسكسقاايالا مكملا
 كرا دتلل عئاملاو مدلل لثافلا ءالبلاوىسمل الارهملا ءاودإ ٍذسه (ىندملا) يك شمخدياب ىمغ

 تكا محوفاب ل رع رشلا, أب قلاَقءاَت أوو تسوي ىأ قمل مهم
 ا موك [ت مساع « دنطب هوكن ارب تر فت فك يؤ ىودمهيتملكساما 13
 عم (ري) ثعبتأالىأ الوعي تلاةادانوتلارسكب (ىف) لاق (تفك) جدنزكرمزا
 ةيرعلا «اييلامضي (دئلب) لبجلا ةيب رعلا فاكللا من (ءركت) لاذع (ك) ىلع
 ماللاىنعو نينتاميممل!ارلاو ملا ام هرك ففختس رعلا فاكلا مشن (ك ) ىلاعلا

 ىلع شيهذو كعبت أالاعنك لاذ (ىنعملا] ررضلا ىعمانه(ديزك )لك ىم( ره)ةراملا
 |لبجلا كلاذتاف ىلاعلالسبلا لاذ ىلع علطأو ةنيغ لا لسخدأ الا ىلاعلا لسبملا لاذ
 ار شيوخ بيبحزجج «. نامز نبا تسهاكموكدكن كم بهو كر ٠ ررمذ لكن م ىف مساع |

  ىأ ثريماك ل بما نامزل اذه ىف تال لعقتالىأ نكم مسا حوب4لاق (ىنعملا) تاما دهدن
 هعرشةليخس نك اسفاتامأ هبيبحربخ ى اعتهنلا ىلمعبال ىسهل الار هقلا لوزن دنع هين دئامالن تا
 نبز رم كىدوك عطاك « ماهدوتش وتدني كم تفك » رم كلاه تلو جأن
 تليق كنا نآلا هعمسا تب كصت تعمس ىتناأ حونل ناعتكحسس لات (ىنعملا) يماددود
 لبيقأل 4 نمالون .تدلا[أ ىأ ةليبقلاوموذل الوم نم ىنأب تعمط ىأ عمطلا



 قأبالر (ىنلا) هيارسو درهردوتزاماىرين مو ص زكر هوت تفكد ماين نئوخإل ىج دن |
 | عمءرمانالةرخآلاو اسئل ىف ىأ نيرا دلا الك ىفكلثم«ىربانالاقو ادبا انسح مصنلا ىلكلوق ||
 نكمنيه» ىورانلا تكردو اد موعمووي ءاسعلاايندلا ف بجاسو ةراقسو بحأنم| أ

 قيرط[تيكزا)ىننلا ندر (م هنو انت
 طفل نمولاعسلا ةيسراغلا فاكتلارسمكما

 أائنلربك ةط-نىفو اشهدارملاوهو رثؤلا ىأٌك ساملاوةكسامل اةدابزذغل يملا ةغيسص تفرك
 نآلا ىلا ةئارظل اوم انغنسالا تلعف (نعلا) ةدحوملا*ابلا نوكسو ناكل ارسكيوهو فرع ا
 ىلاعلابابلا اذ_هىفنال بجاوت انامل كرا دتلا لب لالدما عسي ال في رملئتنولا ا فهو
 "| تسدنوي اداب ل9 ىع تح اوكا ا نكيرو فويمو دلي )هللا نات لالدربكسلاو أ مومةخارظلا
 انأثلمالكأ ةويلو دلي لانب رمد. (ىنلا) « مع هر هزرف هدرادرديف ٠ مدقردلا
 لذا نم ”ىلو هل نكمولو كاملا ىف كرش كيلو ادفو ذهب ىذلا هتيددل الثو اسمعالوادلوالو
 هدينشدهاوخاكزاااب زا ارخاكك نا دزرفزانإ» ىرتم اريبكتهربكو

 يمينا بلطي داري عنا ذاود الالا لالد يم بلطي ىتمدلي ب فسواذان

 هرج ف فلالاوغيشلا ةيرعلب ةيس 8
 نعمت معلا تاكا عشب( مكأ)

 : رة )ءاليمن اورتن

 و ىوتثم هيسشلاو ةبسسانملا مدعلا ىدابم نمدح ارتضتلاو لالدلا ىلمر

 بوسشمانأ اوال جرعتسلاا(ىدملا) جيتس ىااضياراذكبارزان « ىف
 نيلاعلا نعىنهيفال ةجورز تساواجو زتسلانألالدلا كر

 | رارطضاو ىكدنب وع وضخزجإل ىونشم ىلاتا
 ا

 : 0 ا



 5 مو

 اماوعأ اذه تلق ىبأايمالسل اهيلع حوناتديسل ناعتك لاق (ىنعملا) مي ةتفشكل هص يوك
 مالك ت يأر اد نونملاب طاتخمر نر: ل وللاب تنأ !تاماكلا هذهلوغتا

 يىسوىدرثثيدرسبارجات « ىسكرهاب ةتفك اهيزادنحإو ىوتثم ينك رثا "ف رؤبال
 يندم (ىس) تعممهاثعم باطشل ايل (ىدوتسثد) درأبل اهانهم(درس رددسأ لكجم(ىمك رها) تلظدأ باطشلز ممل (ٌةنفك )ريبفلااذهنم( اهنا ص مكءانعملاؤس( دنج)
 مهلت برقر تصضضو تاذالموق نمدصحأو لكل رم مك ل يبغلا لسه نم (ىنعأا) هديتك
 اورثأتيرفا مادراب اياوجاريثكم همدحأو لكم تعمم يس لنصسن مهدفت مخ تدعب و
 :تفزوانادمدشنك نوثك اهسام « تفرن مشوكر دوت درس مدنيا ىوشم مهعسرتأت ألو
 ارمبكو الفاء ترس نآلا صوسخللا ىلع هيزثأنأ لو ىفذأ فخ ديما درأبلا كمالك اذه(ىتعملا)
 03 زدحاباب تفك ل ىوننم ىرشنم ىريخ تلعو

٠. 
  0ايرضدا

 نم ناكمف ج رملا مهنه لاسر دو ه ةروس ف ىلانعتهللا لاقاعطةمأ
 (ىندلا) هج رايدرتلي سود صرخا سمر « راب هربءاشدايىا تفك فنإلاىوشم قرغلل
 راد ملس لج اطلس تنأ نءايالئاقوأ |نبم راحوا ديسمحوت نامتك الهى أر الف
 دياسدك ه اهرابوتا مم ىدرك م دعوإلل ىودم تررضاق لح ب هذاك ليسو تكلها
 نماسالسخ كلهأ قاب الئاتارا صوار ارك ندعو ىسهلااب (مللا) ياهرنانوطزاشادأ
 تناوزملا لد عوناو ىلهأ ن ماتا برلاقف هد ح .ويىدانو رامتهتلا اق تابوطلا
 | ملكلا نانءاهرىهمفطخ رهف يسئ ىالف بلغلا !يلسانأوكيلع لمالا تءضو (يفال) ملكى مزا ل يسدوب ربارجسب_ ا« ملس نمتديمار مدا ل دو ىوم نك اننمكحأ
 ىديفدرخم دوشتناشي وخور هازاوا تكف ىونثم فوصلاو فرحا ناكلارسكبا
 هلوخانرميخأ ا كئابرقاو كلهأ ن منكي تاصنك ىلاعن لاق (ىنعملا) يي دوبكواىدبب سوت
 أهو ةبنلاءافسود محول ارونب ضم أنة ر ظنا اسريغ لمعلا ثلهأ نم سيل نا ىلاعت
 شمرك و ثنا ديدهك-:وجإل ىو :ريدلرطتأ لبةرو هللرظن | الانأو ىماعم اورثكلابة زا
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 فنا
 كاطعأو دفوةدودشلتسي عتومتا ام( ىنعللا) !) جداتسوائاشنكرينادند تسيل دائثرد
 هجرك و وزارازددركشنتقاباك انو ىوتنم قوأ هعلق نسما لاذ نكي أذانسااب املأ
 دسافلا ّنسلا نمثلن دبا, توكيالى أل عبغيالىتس (ينمملا) مي وزارازيب وشوتشآدو
 ىلامث هللا لافاملأت م هنم نك كلؤزجو كا هئال اممم ا لاذ ناكولو املأ اع
 | نم نوكسحت نا ككظعأ ىنا] كنا ءامخا نم (معهيثل سيلام نلأسنالذ) وهم
 ريسي ىولعلاملاعلاج دروبك ضيا تاكد ا

 ا ا ل هللا
 ىلاعتهئالتم ريغالةب رهظملا ثيحح نمو ريغ يرشبلا ث مح نم مسهف ىرهتلا نكلو تيمرذا
 برغتاموبر ,رحلابهئئذ ؟دقم يل ايلول ىدا رهىبأن عوو رملاىسدقلا هثيدح ىفلاث
 ةذان بح أ ىتحلفاوتلاب ىلا برغتيى دبع لازيامو هيلغتضرتقا انعبح يشب ىدسبع ىلا
 دولا لجروأجب سشطبي يتلا هدي وتعب ريصبن 3 وه عسب ىذلاهعمم تنكوتيبحأ
 رك الو ,ربك الا شل لاتثي دحلا اهب

 .هست نأ لقاتل وب ولعأ عمب تأ ضئارل ,ةلا برغامأو لفاوذلا برغ
 انملاوإ ارهأ لل فستيف ىراشت اسقجالا يلين حي ام يتيم تاغ ىدسبعتيبحأ اذا
 دس هرضتأام بو هعم- أ اموعسنق هجراوجو هئاشعأ ع مج قراؤنأ طيقف قافسب
 متو كاد ىمموتإل ىواثم ةل آى هحراوجو أ .ئاضع [ةلجنوكتفقداراب ىشع وقردُمب
 اايبم حوباندم لاق (ىنعلا] نجا. تارابك ادت تسيب سولي
 ضخ ألا شيشملا عم ل اي قاف لعمان فيك ممن تنأ سهلا
 | يزاداشونزاهدنزوو ىونشم ريتال ل ايح ةفاطلا ذكرطملا نم تابنلا ةفاطل ن5 ىنميإ
 ةلئمو ىح كم ىدوجو لئامريظفان الثم (ىنعملا) يي ىلئاح ىنءطساو يىذتغم م لئاع
 قلصت مالي ىوتثم هيمان. ماعطب همعطتوا ةىذت غم نمل ئاحالو ٌةطساوالب رورسم
 لسساولا لاكملا ضعي (ىنملا) ') 6 لالستعاو هلوكهجو دوج ىفهكسلب ٠ لاك ى اف لصةشم
 يب م كعمفاو ىو لم لتعألا فتم سلو هلت »اللب اتيم هنوكل كي لست موهالثلا
 دنا تابع ايراؤو ميابهامإو ك ىوتشم لاجلك ل هزات لالستماالي و عوالبو فيك الب يرايثلب ل اصتا لبفيكنم ديبعلا ني لاسفنالاو لا هئالاو ةطاحالا



001 

 نير قىلواععف » قركخراكرد ىضكذ ونإ» ىوتشم انبةلغتسماناةايحال كفطل نم ةارحأ نحتاغصلاليجابو ةايحلارحتنآوثلمم نحف (ىنملا) ويت اغسوكينىا تغظازا
 كيلعف لوا _عمبانورمةلعلاكت سل ةركف بناجلعسب الثنأ ىمملا (ىعملا) يىتلع نوج
 بطاخموت« ارم نيا دعم و نافوط ني زا |شيوإل كر تيضفال ٌدارال مهللا لوغو لكوتت
 يباطمن ناكو لو ىرجاميف ابمل انش تنك كلم دعت وتنافوطلاا اذنه لبق (ىدملا) ييارجأمر ردم دوب
 وثم ىنا.ثلاعارصملا ىلا ةفورصما م ظنا نا ىلع كل ىنعملا فو م نكسل كلرمغل ةروصل ىف
 | نطنل) يه نك ن آر ون ىشخت نعم ىا نكس ناشبلاب هن تنك رتاي إل
 نونلا تشن( زي) با طللءايلاو ءاطعل ا( يشف )مالكسلا ةمستلا ءاهاو
 0 اتمذلكملا ةعيشملا ىف(ىنملا) يدقلا«اهلاوفاكملا مشن (نوك) لاا
 تافللا ثيح نمدد قم مالكملا نال ماودهلا ىلع ةدسقلا ةلاحلاوديدجلا مالكسلا لمعت

 ىأامدقاميطلالام هبف بماولاو
 لالا هاك« نضسدي وكب شون

 ةلموملانيسلا مضي

 :-الاىنعم فين :اداب 1 7
 نشا جلت ل1 (ىنعلا) عفترا ىأراب دفاراث نم
 بم اع ةرانو هوبحسانبترا "بط اع ىدشب دولَوسالاراث ؟ىعو ةنمد بج نمدلا عم
 ماركت حدمتآد وكبماركوا « ارهأ لل اردو رق ىونتم هلاشب راث لأ
 تنمدقلا ملك نأ ىاطسبلادي زير لاناكانتل اذه لوغي ن لو حدا اذه لوشب نلوم يكب لالطالل هوجو لما رهام بحلا قتاعلا(نيلا كَم رعلفاكتلا سكس( ارك )

 تانئاكللا نالح ودان ديصتم الوقت صد ذهو معاك 1 ىنا نونظي سانلاو هنم عهسأو ةتسننيثالث
 اولاقا لسهلو قالا عم ملكتي ىهلا فر رهاظلا بص ا هملكب نمدلاو لالالا ةبانم

 مب تشادربار لالملا ٌةطساو» دونك ارئانوط كش ىونشم رايد هريغرا لا ىف سيل
 دوف« ضام لعف ةسب رعلا«أبلا مشن (ىشاذك) نآلا مج ذونلاو ةزمسهلامغب (نوثكا)
 نانوط تلح !نآآلا كالركسشلا مالسلا يلمح زيلاةو(ىندملا) تلحا ينممبط اخبرك ذم
 ىتح مدح نموثب الدرر اذسملو باجحالبنآلا لاك انلالهلالاةطساوتعفرو كره
 متل لالسملاهكنازإو ىرشم نيعمجأ سانلاو دلو رددلاو نم هيلا بحأ لوسرومتلانوكي
 ديدوهفغخعم بلا دب ا مد دز وا دص خفاف ٠ ددبدبو
 بيلااذله الط |نآنوطل 'ىفرغنال (ىعلا] ىذامملاة اكسو رارغال ل معتست
 ثوسلا ىثباك ةبحلاو ىكعلاراث ؟م-همرهظيلو ابو سالوء ادن اود رضيول لالالا كلن
 «باطخرد مهاو تلالط اتا نمل ىوتثم لاقاذ اون ملا دوجو لبج ميد والي (غمىف





 (وعل

 طرشن منال مكح نموحر ربصتسأ فيكو أ ورلا ل ثم ءبصسأو هكمحتأ

 .وا ف مركس مهركو ار سك ركشنإل ىونشم ةيئاخو راحو ر ئطعيل
 جير /يمنوكي روظنملا كاذاضي أت رظنولو دسحالرظن  الاثأ (ىندملا)
 ىم جنات ديسلاتو مهدايشنا لاك راعشاو ماظملاءاسنألا سب وبن مالع اهو هنم الراظنأ

 تاعنس ىشاعانأ (ىنملا) ب ركز مشاكا# عون سم قشاع « ريسوركشردماونعنس وشاء
 ىكضرغالو عنس هتاراشعابالا ٌلعوتسلرظنأ الر نلار ةمعنلا ف ىأربصلاو ركسشلا ىف
 ادهش عنس شاع ىع نارلع أى نال راثلا دبطوهو ربكلا ل ل مونسموشعأ ىتموريسغ

 ازيزعنوكي ىسملالاعنصلا وسماع (ىنعلا) يدوب رفاكوا عونسم شاع. « ديبرفاب
 ةرصتلاث اك عوتسما فال عئاصا اةفس عنصلانال ارفاكنوكي عونسسملا قشاعو
 ذع وئصملاو عنصلا نيب ةقرغتللو امركحواروصنم نوكيال مك احا ةذس ةموحسحملاو
 قاضي ضريإ نماكركيد ثيدحو فكر فكل اباضرلا كثب دحودنبانايمقيفوتإلل لاف
 رغكملاب هاضرلا لوألا نيغي رشلا نيني دما نيذه ربطت .ىلاذ_ه «ىارسايربلطبلك

 دايعلا لاف أعييجتاموا_علطنمو ىاوسابر بليله قاضي ضرب نمرخآل
 نمىمدقلا ثيدحلا نءتلعامل بجاوءاضفلإب"(بيرلا وهاد

 ىذا ارفكسلاب دبع ىضرناتر فكر فكسلابهاضرأ
 درك ىلاؤبىدإل ىم لوقيا ذهلو بج

 (ىنعلا) سمأ مج ةلمهملا لا دل ارمسكم (ى) جراي دوك :از هامرملئاس
 ىوتثم تالداجاوثاحنالا نم ىرجام ىلع قشاع لئاسلا أ هئالرث اسىنملأ-سمأ
 لاق (ىنسعملا) يي رهم ترا تفكر تفكربعب نإ ه رفكر فكلاياذرلا هتكن تنك 9
 ةمحور هم لمرهيلع هللا لص هلرقو لوسرلا لاقاذكعر فكر مكسلا امرلاثيدح ةتكت ل ئاسلا

 لاتدصعب (ىنملا) ياضردياب اضرارتاطصرم ٠ اشترهردنا كوادومرفزابإل ىونشم
  ثيدل اول يلستلا ىرخ الاو هبءاضرلا قئاللا نبذ كل ءاضت لك ىف سو هيلع هللا لس لوسرزلا

 4 نافشدشا مو ىشارنيدبكه نافنررفكد وب و ىاضت ىفإل ىوماقن ؟ره
 نه ديؤن ومنا و من انلازرفكلا اذه -اءاضن نكيولأ
 دهب ونولمعئامو مسلخ هللآو لاقو ئث لك ق لاهل لاقورب زلا ىهراعف يش لكو لآقو زد
 هس ه نايزمهتادو:ىئار مترو فونثم ارثكو بضرنا ل

 نيذه طسو ف ل وكي جالم 'ىأفءاضملابضراملاناو (ىنعملا) جيتايب ًط هردنا مدشا
 ناااضقراث [تسه « تساضتىغةمرغكنيا شقفك وو ىوذشم كيموفرما

 ىدقمرفكلابءاضرلا نمرفكسلا اذدهلئاسا,اميجيرتا لل تلق (ىنعلا) يتسارزفك
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 نكح“ اضل او هيلع موك ىشمملاو برلا سءاضنللاو دبع! فرط نم ىشةملاو*1ثمال
 نأث ؟ليءاضفا! ني ءالو* اشقالىغوهف هلجالءاضقلااراث آدبعلا !ىفومىذلارفكلا اذه
 سو ىونثم ىذا ار ابتعابوه لب ءاضقلار ابتع اينوكي الثي دا اذه فر مكلانءاضغلا
 ريبك ايدسزءاف (ىنعلا) يتامزردددركف تاديىضيزاءجاوخاراشت
 ام مدأكن اهداء سور لاحلا ىفكلاكسش ا فدو لت ىت>امهيم قرفو ىلا (نسهاضغلا
 تسامثبخ عازنهكو رزي زا فوتساضقاكو رنكز وفكر د يسضارإل ىونثم ههللاى شت
 نركياله مكحو لالا ف ىاعت لغامايهلاءاشق هنوك ةدهج نمرفكلايضار (ىنعلا)
 انمار هلا ةهملا هذه نمر فكل بايضار تلو ةينافنؤ ايم اشْملا اذه سيلو هريغ

 ةرفكتوكي الرفكلاب للا فرط نمءاضقلار ذكدلاءأضرنا عتق ىفافلءاهتشاامنالانتبشو
 هت نرغكدوخاضةىورزارفك لو ىوشم رثك ايشقمهنوكرابتعاب رتكلابءاشرامأو
 ليرفكت سيطاضقلا ةمج نمهسظترذكسلا (ىنعلا) نيا ناوذعرفاك اريوح
 ءامسأرهاظمرنكلانايعأو ةيراهقلاوةلاللاةفسم اهلا تم ىرذكلا
 1 1نارعأ تيأرءاضقلا بناس تراث ةيلالجوا
 ةبتوسانلا ةبت سعف هنوك ةهج نمو ه:ئزفار دمت اوءاضةلاورغكلا ره سيلو ى-اسا هئاسسأ

 ءدابعله اضريال نكسلو ةيلالإ؟ نوكيل هتمكح ىضتممىلءهتداراو قا لعف بأ
 ىونثم رذكلاقلاخور اهفورتاس لهتالىأرغكلاب ها عال انهفقونتالا

 ارذاكلار فك (ىعلا) 4

 دودرصلّوالاف ل عرغكلا# اضم دير
 نركم ىتممظم قرف امهيبىنعلا ىف نكماو ادحاو ام_هظفل

 أرمدكب لح ىضممديعلار اسبتعاب هلعفو ىولا* أقر ةردكل اريدةتورخآللابواءامهنم دحاو لك
 | نمل يب اموهو طاخلا ىنمم ىمرانانل اوىب رم لالا ةمحعملا ان ارسكم رخو ةلمهملاءامملا
 | نكماو# ميملارشلاو ريما ديم «ىلامالا بح اسلاةدود رمى اثلار لوببت»لوالاف ثنالا

 ةيئال مقلا هسغن قرهظي لعف هنمردص, نأ لبق هنا لعب انمدح لكنا معا « لاخخأإ ىشر
 لاهفاو«دثع :.ق سئل نوكاضرلاو لعلا نيم دارالاررخآلا ىلع امه دحأ

 هنا ىئدلاو ةيسنملاورفكسل اكباوصلا نع! ديع.نأك ام انهدارملاو ج راسم ا ىف هدوجوعنتعام
 أن لكو رابتخالاليبدشىلءهدسحيوم ناله دي مدنا تيثق تانثاكسلا عيمط دجوم ى اعت
 ايوب هنم ناك ام نكمل بول طم او هو هدب مم هنا عتني 4 دي رموهنراب .الا ليس ىلع دجوأ
 ال برفكلا .دابعل ىشربالو هستهاركو هطضخ هب قلعتيل ب هتبحعو ءاضرو«رمأ هب قلعت ال
 10 باى امينة سادسا سال اق طحلا عف(ىنعلا) «تسيندوفبارتشز ىوزاهكسلبو تسين شافت ىتشيز طخ« ىشزإل كم



 (هكفا
 ىونثم لاكو مزال شاغنلا نس علا ءارارب هما ةءزالملاو شاقنلا مق
 ةوفنوكنت (ىنعلا) يي ركن مه ندرك تشزمناونمسه « واهكينا دش شا

 دسح ىفئ طل ايستلانسحلا شغنلاو يبقا شفنل !ىلسع هلةردةل الوصح ىف هلاكو شا

 ديرم هنوكمل هتردسق لاكرا هاغال م« .أرطا ل ىلاعتهقلامهتلخض لولو حابض اذ
 أردكملاو ةغلابلا هئمكسمل انيبم مهقلخ لب مه ءءاضرالو مهل هتبحم مزلب الذ ميبقلارشلاو رملخا

 علسملا تح نقدسح او لك بل ودا دعتسا بنح ىلع اها اعئسةيصعملاو ةعاطلاو

 |عيبفو وم دمع ونصم ا ثيح نمو جيلم عيلملا نمئثلكئوف ىلع موممريغقةلاورغكسلا
 ءأيشالا ىوف ىلع ةعفانل اهتاربخت از و !هتمكس ارامل مهتلخو هلامهدارأا

 مز ارددباباوجاتو لاؤسات« زاس نءارنباثحماشكرك ف ىوتماهدا دضاب ف ثكتن
 اذه ثمع ىف عنسنا اوركملا باب ثمن ىأ مالكمسعلا| له أ لشمس تئيهو ت (ينعلا)

 ىشقمر فكل ناانلسليقواهئاالب وط باوملاو لاو -١!قأب ويلوطي تح ىغقملاو ءاشغلا
 ءدارأ نمر فكلار عازتلا اذه ن كلوب هيلع موكسحلادبعلاثيخ نم كنءاشقلاراث وهو
 ةكلابءاضرلا ناك ْيثىاألهسياوتورفكلانيعقلاخ ناك ذام ريق ىلاعت هللا تلق نان هتلخو

 'هيلع فياكتلار ادسنوكيلا طع نكلر هلا ورفكل ادي وهلبقارذكأ|
 تم ىلا ليقو لاثلاو باوجلا للتو هيفرغكلأ عن هلال زر ذكسلا بناة

 تادهاشملاباب رأالا اهكرديالموللل للا :بعتتَوطقَمتقَحتنانلعو مولعملا للا عست
 6. دوريم نمزا قش عة مكن نوذإو ىم تييف نا باجي! ل[َنتال ملكت ثاععا

 تملا نال ىمهلالا قثعلاةّمكن قوذ ىنم بهذه ىنعملا ) هك دو ثيمركي د شفت تم د

 اربوال د بتم ةيهلالاتاعاطلاب ةمدملا شن رابساو وش ءلارارسألعتام :رهااظلا ولعل ىف

 دنم ةعدب و نيملك لا دنع ز رحالردغلاو ءاضغلا ف ثلا دالةي وين لا لاغشالا. اها

 باص أو لال وبلا باص أن ب قرغالو لاوس ةرثكر لاما زهأ دثع لاقو ليقو «اومملا
 تحونام تريح هكسن[نابب ردلثمإل لاغق لاثملا قب رط ىلع ةياكبملا نه دروأ لاما
 رنا 9 ىوتتم ةركسحفلا وتعال ةعئام ةريملا نا ناس لئلا اذه يي تستركسو
 .لسجرلا كلا ثم (ىنهلا) يي باطتم ىرا نشب ٠ باتشدمآىومو ددرم
 ىونثم قالح ىإباطتس“: ؟سملسام ماد ةعرسل ابق بيشلهرطخ ىذا لهكلا

 نمدعباالئان(ىنملا) يي ىتن ىامدي زكونسورعك ب ادج نكىدببس مشي رزا تفك
 ششي لكودم ربب واش روف ىونشم ةديدج اسورع ترتخا ىتفايىفال ضم الارعشلا يحل
 ةياىأ تيه بهذا لاح اى قالملا فلا (ىنملا) يداتن ىراك |صنيزكم وتفكك هدا
 ضي الا نم هترذو دوسألار مشلارثخا تنأ 4لاقو هماذق اهعبج عضو ر اهلك هكسلا لجرلا

 !!بناج ةيئزملاهتدارا
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 فقلنا
 (نعلا) < نيددرمدرادناهبارسكو نيزكانآتساوج تاويل ؤسنإل ال ىم مهمرمأ لقد
 رقخا باوح ضسالارعشل | كاذو لاؤسدوسالارهشلا اذهىنعي باوج كاذو لاؤساذ ده
 مملابنكيالةرخآلاو تاعاطل ا هركش لاكن مىنعي مهضارغ امل سمالنيدنملالجرلا نال كلاذ

 »» ارديزم ُىليسدز بنك اف ىو رخآل امو لمعلا ف ىسب لبههرمم عبشب الو ىرهاظلا
 هيريضوءيلعلجلا ديزل مذافك اديزبرشىذلاالاذو (ىنعملا) جاز ديكى ارب وهوا دركه لح
 هكفاوىوك اوجد « مكيمتلاؤ-نز ىلع تذك اه ىواثم ماقتتالا لجالافك
 ىافتر ا ىوشم ىنب مها عاباوجىل لقدعبكلأسأ دير فكملا براضلات(ىنملا) ميم
 توس أك تماه ىلع لشرض(ىنملا) هي قانوردامني !مرادىلاؤسلب نو نارطدم 1مدزوت
 ىونثم هياوج ىنطم االاؤس لما ىنافولا ىف انه توس كتم اه نمىديل لصح ىأ قارط
 ناكت وسلا اداه (ىنملا) يب ايكرفن ىاوتءاك افقزا ه ات سدوب نم سدزا قارطب نبال
 5 :نيادردزا تفك ل ىمراكلارفناور دفلا ىلاءايلتماه لح نموأ ىدب نم

 ملالا نم براضلا بورعضملا لاق( ىنعملا) ب ةسيبركشتو رك نيرددك
 .غارق ل حيل ىتماه عمجو نم ىنعي رذشتلاوركسفل ىف ففى أب
 ثنين »» نياشيدنا ىمهىدرد فكل ىع ىتماه نموأ لدي نموه أ لصح ىأ نم
 |سيلهنالمصاراذه ركسفانعجو كيس تنأ, (ىنلا) منيع كفنبا اردرد بحاص
 توملا اًذهركتماكيف عجوالتُيأ اذه برلاشا لاقىنعي ركفلا اذه عمجولا بحاسا
 ار ىذمملا نم ىأ كاهن مر[ ءاضفلآن مى كل دي رم لسحق اهنلاو رمكسلا توسكأ
 عجولا ب حاصا سيل نال هلت وَسأل 2َساَولا ديلا نالامهمامضفاو امههنراةم نه

 فاس ديوك باهر دال ىو ةناكح) لاتاذهلو ريدا لا نكنركفلا اذه عون

 ءابلامن(ىد)ليلظ صج ناعلا عنب( ) يىسارتستايدوبق رش حرك ه ىك
 معدل ىضرتياسصعلا أك( عملا يذك. يعج .ةسرعلاءبلا تش( ىس)نكءاتعمةسرعلا
 اوفرص مهنافارين كسص مهحاو رأ وش ناكو لواّدجا !مالكد ظفاحلا دحاولا اعيمج
 باذعذيآرأ اوعرضت ةجرتمآ اوعمساذا تح انممركفتو نآرقلاربدنق مهتاقوأ

 لو هيهانمبارهتناو هرماواياول_عودل اثمأب وهسصقن اوريتعاو هظعاومارظعت واوذ اعتسا
 هكناز الب ىوثمرارسالار امم اوهو مهالابالاغتشا اهورخ أذ هظئاقلأ ظنمل قرش مهل نكي

 (قرج)ن ال (هكناز) هي دضك اووقيقدسب دشاهتسوب » ديسرودنك اردشزغم نوح
 (انسرب) لسسرو (ديسرو) التما (دتكارد) ةباصصلا ىأمهل (شزغم) ليلعتةادأ
 دعب عع(او) ريتكتستلا ةسرملا ءابلا غب( س) راصىنمبةيثملا نيشلامضد(دش) دولملا

 قالفنالا ىععردسملانديغكنم 8 09

 ١ كوم -



3 
 ةقيثدرامالادولج تراسل اكتالال ءاووأولمتياصلا بل ناك انهنال (ىنعلا) .حانقنالاو
 ةيهل الارارسالانمهحاو رأو مهلوفع تالتمائأ تضشناو تقلفناف ةقرلا ىف ةءاهئا اةغلاب
 ترهظوت قلفنا م فعلا از روش فلات اغئلاو طئاقلالا دول تراسو لاكلا تغلب و
 ارمشق (ىنعلا) م تمويرشداشدتك وحزم « مهمادأ 2ع
 ةسيرعلا فاكلا م جاه دلجراسل الت نأ يبا دزولاوررثسلاو زوملا
 شنسوددزو بارو ثاعهكناز « شتسود د مكدوزفا ىج الك اسقان ىنع
 ةشئانلاوةثحابلا هعتمءرلا لعدادزااكهنالأست :هدلخر ا. ادئازرءلا با ناكل (ىنعملا)

 ىروسلاهبيبح قرح قشأعلا اذهل الوز املاو ليغلا هيلع قرطتبال تح ةضراغعملاو

 ىو ىروصلاو ها
 ناك (ينعلا) ؛

 حولا ناكمرج ال ةيبل اطل : 3
 رك ا او ىسهلالا

 انارة نيلالللا ىف لاق اليفث' ءوق يلع قلن سلمزملاةزو بف ىلاسعت لا لاقي ثلا فاسوأ

 رادغملاونزولاو لمعلا فاليغث ىربكلا 5
 درذا ل مث دراولاو نمحرلا دنم مظعهردن ايف بانو نادبالا ىلع يمت لماما
 ىسولا ل قث ىزاوبدراولا لفثتا بسال او هيلع تعقوءايعنلا ناي ةءادبلا فكل لا ىلع

 أر اعتور ءريشعرشمالو
 دبا هتيبج ناو نع مصفف
 7 ار مالا فعش يعد رأ٠ اطعأللا

 لاف اسوالا نمهئانفدعبر اساإلا ل ةادباا ىف مال-اوةالصلا هيلعنأك اساو ىهتلا
 نبا .٠ ميد ناضوادرك لمت نوح إل ىو بولطمهجو نوبل اط هجو نموهنابولطم
 فوس قريت ةثد ا! فاسوالا يذلا هاا (ينعلا) !) 6 ماك ارث ذا فسودزوسب
 تارت رإل ىم رثأ 4قببو يدقلابثدحلا نرقاذا ديتملا لاثثداسألافسولا اذه ةترخ
 هظوفحمتءاصتلا نمناكن ملك (ىذقملا) «دونش ىدباححزا نيف لج ه دوب طوفتخاكره
 انيفلح نعجأ مولع هلاناوذرءاعملا نس نآرقلا عب رل ظفاملا كلاذعم تآرفلاعد را
 ةءاصعلا تن6مال مالا ةعرمشبحأ س لاتأك لب ةظفاملا ةوف مدع نم لاخلا اذهناك امو

 هت طم نبا لاقو لمعلا نم قلم نول ىنح اهرب ىا!نوزو امتنا تانارعشع
 .ءعس رأى 1

 ' آلاوروراو:ةضغلاأرفأ تنك( ةفئاس ىاللافنالاةدوس



 يندحنيذحاب تروص عجج اليك مةنسلاب .مهلعاه اوضازكن قمنا باكل مهو ةرخأ ةمامالابضانلا

 حارق لابس الاخ( يفرك داطلسز زج نكح ثسين « فرز
 نر فلاروص (ىنملا)هالحو هاج امور هريىذلا بيهملا ىنعم (فركسش) هل دحالىذملا نمجلا
 هماكتسا عمدط ذل أ عج نك الو عمجت الن يق دلارسلاو قيما ىنملا اذه عم ناقرقلا طاغلأوا
 ةعيسيلا نط هئطيلو نط نآرفا درو البيهمتاطلسريغل هناعمبارش ركسلاو لاب
 لئمف( ىنعملا) ديرو دشايندوخ م بدات ادا متم نيتجردإل ىم نطنأ
 ْوتاغللارطاغلالاطغحو بدال اا يمنآرغل اىناهم فر كملا اذه
 مالا نوكستالةيعب ا ءذهرر هلت نال ةبي رم ةيبمت نكست نكس ناونوكنال اهتاذّدح ىف
 نآرمل ا ىفاعم ىف هركس اليتسا نم ىهتلا بيبحنال !سيرغتسي ريغ نمر هظ ناو لذاع
 مزاين تاعا ماثغنبس اردنا وف ىمالثمم اهلاب فأر ةرمنا نسملاوبأو ةهت اكئايدملا ارش تاك

 لئسنيدضلا عج لاهنبالاةاعارم ءائغتسالا ىف (ىنعلا) ناردودركت
 نآرفلا فاعمبارسش ىف ناركسلا انك نكميالدحار ئثىل«اهعبسنأف

 اذاهنا لا ذو نيّدضلا عمد او نآىف ةروصلا ماع نم ورخ دع. فورملاو لاملالل هني اعرخ
 ف اكل ارسكي درك لا فلالل هج ا تح ا للاهل كاذ ىلهنالءللاغلا نع ىنغتسا هساعمىف قرغتسا

 نيّدسضلا عمجو نادضامهر ل وطيلَملاارلا عنو لا دلارسكم زاردور قدم ةيسزاغلا
 سفن( ىنعلا) < دودي تآرق و كنك تنك «ؤوبىتابمع قرش عماسم دوو ى ماع
 باقلا ايم الدني نايملا (صةنئستارقلا طال أونابملا ةقوشم درك اعلا
 حولا ا ده ىلعف تآرملا اعلن (ةةهلَوَساَمَْأ ب ابسأ اهوا نأ, اهلع نوئكتي و
 ةرهشلاو ةارامملا لال ءظنح نارقلا قو دنس باغل نايمه تاذوسفنرثك الا ىف نوكمي
 اسعلاك4نوكَت لن انلأن آرغلا نوطب رارسأ نم ةصخلا مبدع لفاغلا ذك انامل ماطح عمو
 ىقلت ىف نودحت تا هوهف هير بح ىف ناركسلا ىرغتسملاامآو هتالصتدسف اهعاررإلو اهك رتتا
 فورحزا « ري دنشيد انس در تاروك تفك ف اىم نوذدحلا ىلع رحالو ىلاعت همالكرارسأ
 نم دوام د داتسس نايمجلا تاذو سفن افرعلا ضعنلاتاك (ىنعملا) جب رانو رك ذو فص
 هيلع هلا ىل سهاوة مملع  دصاولمسناو هبحوماواممتمنارذنلاو رك لاو فصلا فو رح
 ىداع مهاداص نق هللا *ايلو أت آرفلا ةلبحم السلا هيلع لوقو الا لهأ ءافرع نآرغلا لم ملسو
 « تهب نةرفزارب قودنصزأب ل ىم ريغصلا عماسلبا ىفا ذك هنا ىو دف مهالاو نموهنلا
 نيسلاو ل ضفأو نحس أ ىنعمتةسرعلاءايلارسكت(تسمب) مي تسديىلاخدوب قو دنص هكناز
 دس (ىنعملا) عيب ين ءةلسهملالادلاو :سب رعلا*ابلاعتمنإ [تسدي) مكسحلاةدافال ءاستلاو
 عانتلا قو دل ةينلابناكولو لضفأو نسحأ تآرهلا حاقلأب اوامم قو دتس نأكتا اذها



4 
 هيفام عمها مالك اح ذك يقوهفايل اخنإ رو حسس,ئذإ!قودنصلا لاذ نم ىفدأو صنأ
 زدشىلااك قودئسراب لف ىم هديوحت نسحب الو هظفحصالىذلا نمل ضفأو نسحأ
 /ابلا ميلان قودنصلا كاذدع (ىمملا] » امو تسشومربكق ودتسزهب

 قو دنس نمل ضفأو نسح أعم ةدحوما ابل ارسكي هنآ ًارقلاطاذلأ هدارأ ورجل ةدحوملا
 قدس نآرغل ارارسأو ىفاعمبارمشبر امالْمْو املاو ىوهلا ةيحو افنل راش هفوج“

 هيناعموماتاقلأب قي نلةيسنلاب نمحأ ىاوشا ىلا قوش لا الأ مسوهيله هللا ىلع ةوةمياع
 ائاقلأ لت نمل أحلا ماوهلا نم نحأ !ذهوهرارسأ بارشىلا لوسوريغ نم هتاراعت-او
 اردنا ل ءاحإو ىمىوهلاو سفنلا اةيسوق |ةئلاراش مهفوج كولمملا نمنسحأ مهوت آر ل
 (نو)لوسولا ىف (لو ردا) مدرس دم شدب, الد تشك م' درمد انفا نوح لو
 تتم اماظفل ناكولو'”هالد دإنيتامهملاارلا نوكسو يملا تغب (دم) قا (داتفا) ليلعتلا اد

 أ نكل دراما انعم ناك واو(درس) هولطمىلء بلاطلا لديل الد لكل هوعضو عضولا دعم نكساو
 لصرثسو عقور هيواطل بلاطل | لجرلا ل سر ان مالكلالصاح (ىنعملا) يمن ائثلل معنا
 لبق قبسسا ل هتباعر تناك .اارناو ا هيبفا دراي لولدل ايما !لجرلا كلاذمادةراسهدو هدم

 دش ه علم ىاىديسر تب ولطم ترج إف ىوتمبةزالرمغ لوسولا دعب ةياعرلاالاو لو مولا
 ب لاغتشالا بلطنأ 'كلدومل طل تاسو مام علم ينعم عيبتنونك | لء راكبا

 رمت عايسضج يللا لافتشالاد اولدملا لوبصمد عب ومادلا ىلا ةجاحال لوصول دعي نال مي.
 كايدرس « امسك ى ايما رييدش وجو ىم المبلاطلا

 درا لاو ينَبَطاَململع له نوكسال (ىنعلا)
  ءاروامنال مي بابسالاوتال الام #ا .1كبلحل اذه دعب: دوما قئ املاو رارسالاتلبعو
 | نيدلا مضر اةاهبعلا زبررتوىلاعتهوقامأو لطابلاالا قسا*ارواموصئلا الا لاكلا

 ار واتيالو ىههتا ةوهراوأباروتو ةيهانةمريخ !خان قئافح كاردالامهذ ىريكسلا
 )زا ارسأو همئاعم فريد نلاونآرقلا ىأ هتءارف

 ب لا مولعلا ىلا ةسجاحال نآرقلا قئامح ىلا لوسولا دعب لوغي هناك نالوموا
 0 ا ا 0

 اء قير فاسدش كي شور هبا
 ةئيطم و ا انس ملاكا مق مبسنما شا لج
 شون اطل -شيبإلا 0 رخل اثمو زمجابلم سل اعضررتملاو رابغل (نمةيفاسو



 لوبقلا ف نأ طلسلا ماّدقدوعملا (ىنملا ) لوسرو هملت نسج دش سدر ه لوبمردمنسشن
 لوقعم ريغ ميبق لوسرل وذل اسرلا بلم لاما كا ذييف لث اسولا نع ءائغتسالاو للئالدلا عطتدع
 ىلارظنلا ىلإ( ىفطامو رسبلا غازام) وب مدأ نسحلوسرلا نءانبرانل كح فيكرظتتلأ
 نائسادو لاقا ذملر هثروم ءاهرام ىتارينأ ثراولا لعن ىلعالاالااو تركتتاللا بنات
 قوشعمو شي رخ قوشعمر وشحررد ندرك ه عل اطمو ندناوخ همان و ثعينشأم ند لوفشم
 لوسولا دس رمل لاغتشالاو بة لولدملا لوسحدنع نيل دلا بلل دكنتذكو تشاد د بانارثآ

 لعمل سارعت ارش قولا روضح يشاع بل ةعصامف
 دع ليلدلا بلط نا ةوو اهل قوشمملالوبق مدن اس فوأ
 شير ايار لكيت )ط ىج مومذم مولعما ىلا لوسولا دعب معلا ل

 هروضح ىف فو عمم دعف أ ىذه اذ( ىندملا) يي دئاوخراب شدي دركنو ريب
 روشح ىو اهجرخأ ل اسولا لب اهكرادتى ل !ةلاسرلا قبحالا كلا لاسولا# مل
 ىيكسوىراز «. انو دمو همانرداهتسإل ىءاهتمل طمع لغتشاو اهأر قبوبحتو هقوشعم
 ءانتلاو حدلل ةبسانمج ايتحالاو نا ارفل ىلع ةلْغْس تاس ةناسرلا ىف(ىنعملا)_ياهبالسبو
 | لسوداك م تسنمر ب رك | نبا قو دعمت فك وف يونتم لاهتبالاةرثكو ةنكسسل او عرضتلاو
 تناكا ءّشاعل لاق هنملاسحلا اذهىأرإنبل قوشعملا (ىنماا) يت ندركعب اضر نيا
 .الةلاسرلا ءذهىف ىهرتلا تا ماكل اءذلها
 ةلاملا هله لاصولاو لسولا

 : ناقشام ناشن ىراين ا تستنن ماو موشح تشدد, ب نم هو ىواثم فور غو تشم
 ران هتكرادتامل علاطمورطانوةناسرلائراغتنأركمادقارضاساثأ نوكآ (ىندعملا)
 لنا ىنعي ىلعالا نو دىندالا بلطلا ةلمهملا*ارلاربسكوة- رعلاابلا مشب ىراب لامس ةعلاطم
 مالكا الزنأ اهتو ثمم بح ف اهسفن تقرع أ تلا ةثارما "لل نكيرلو ىح متون“
 مدع مسّمالع لب قاشعلا ةمالع تسيلاهف ثنأ ىتلاةلاملا ءذلهنالىلاج علا طو مارغلاو
 قلوقب ءييبحقاف صو فيكرتلأ اروريسغلا لا ةناكرلو قوش علاربسغل تاغتلالا
 قالا ىلا اسخ اشامتاعبتو مسخ ىلاالواهتانرخ ضر ةسنجلا ىلا تفنلاامو مسرعيلع دلال ىنلارس غازلم ىربكسصلا نيا مهخرلات (ىئاامورسبلاغارتم) فلا ةروس
 ةيذلا«ةقداص ىتح ىلاصقةقاىلا هريس لازامو يت سملا طارصلا نع همدق ىفمامو
 « كيلواما ىرضاسأنب ١ ريشل |ميلعت باي نم اذهو ىسهتنا توريجلا ماعلا
 نمور شا ا دفنأ اقوشمل نذاسلا لإ ىلا الين شيوخ بيسنم ب ىغورم



 ن1 نكل ىأىناشلارطشلا كردنسملاو كاردتسالل امو أنانلكنكنوامأر طانةهح لك
 مديد هحضآ» ىملاسولا ذل دجأ الو ارغلا لاعىفو امحامات ىلفحو يسن دجأ

 ءارارسكر ةيمرأغلا ءابلاخفب(منيراب) «لاسو يحن جركم دنيا تسينولاسمم رايز
 تلم 5 سغنل ااذه (مدنا) نفل اهادأ(تسين)قناسلاو ىاملا ىنعمةلمهملا
 ةنسلا ف كثم اهني أر تلا ةفاطللارلاملا لاذ (ىنملا) ىرأ (ميبح) ولرءانعسجرك ١

 نيزا نم ىعلاججةدهاشم قرسيترالاسو تي أر ولو تقولاو سضنلا اذه ىف نكت ةعباسلا
 ءامتبرشنعلاهذهنملنأ (ىنملا) يما هدركم ادةديد « ماهدروخ لالزعمشح
 ارمكءاروب بآن كيلو مه ىهمشح إل ىوشمةيرماهلمج املا كاذنم ىلفنعو لالزلا

 ناكءاذسءامابف سيل نكلواهدهاشأو كلدوحونيعىرأنآلا (ىتعملا) هفزعسدز

 تفك قط ىوعالا ىنعم تناكو لو ناكىنممجانهركم نا ىلع ىنع قوذءامىب رط عطق قب رط عطا
 قشاعلا نم قوثعملاعم- (1(ىنعملا) هي وتفردتداصوراغلس ومو ونقوشعم متن نم سن
 مشب و نق ةدلب ف الدار تن أوراغلب م دلب ىلانأ ىنالثلقو شعم تسلانأا دام مالكلا اذه
 روت قشاعؤو ىم كتببو ىنبب ةبسانمال عب ةفاسمدع امه .وةيقوغلا» انثلاءاتلا مو فاقلا

 ىلء شام ق ثم ةطسا ا تنآ (ىنعملا) 5# ققابد تلاحم ىتلاسربو نم

 كفثموانأوهو ناب كلم دع فكر يهل امنا فام ل ىف اذا شعل ةلام تلعف ىلآلا-

 لاخلا نالدونجومربغ تذوفودوجومتفوفةنان قش ةاعساوبةبامورلا ةلاكسأر قوذلا
 | ردناارتمدوستموزج « نموت بولطمييلكم ين سيدو وف. كوت سر علاكئ نامز قسمال قريلاك
 ىنعي ل دوصقمءزجانأ نا هزل ىف لب ىلكلا كوست انأريدغتلا اذه ىلهف(ىنعملا) يكن مز

 انأو ىدعلاةلاسو قوذلا ةلدوسممو لاما قوذةطساوب ق شاع رمةلا الاب داعش سل تن

 دجولااذهوىنعتضرعأ الاوىبحتةلاسشل ل صح نان عسيأل ابىل قشاعأل دو سقم ءزج نوكأ

 ةوشعم ماهقوش عمنا إل ئرةيلعلا تالا ىنارؤو باجةماركسلاو ف شكلاو ةلاذاو
 .ةبحلاو قشعلااقوشعمت سل قوشعملاتيبانأ (ىنعملا) يف قو دئسرب تتدقترب شع
 عسبتم ا نوك ةهج نمقوشعملات دب ةيهل الا تاذهلا نوكو ىودنسلا ىلهالدةنلا ىلم كل اسار

 مسجل اس قود :صلاسيلو تالاخساو و اوذالل نوكي ل مشع قاوذالار د سمو تالامملا
 تسن أوف دكملاو تالاطان ءةبحلا ةطساوبل صح ىذلاب حورلا تفلت اذافتاذلا نزختو

 الس ٍباتعلا ضرعستلا لا نوكيف اهليصقل ل يجفرك ذامتنفأ بوبح ا ةريغترهطظو هب
 دعب هتمرهاظا ؛لرتئرحالا بوبحلا لاح ةسمل اطل قال هلع بجو لس ناملاعلا
 ءاقاو لاملابسكل ضرعم غن لعلا نات اضاررلا ةظساوبل املا ةعل طم لغتشبل هليصمت
 هللا لام ةعل اطعلافنشالاو اهل تابثال ضرع امنالتالاط او تاءاركلا كرتشل الا ىلا



 فهنا

 (ينمملا) دوبواتااهتنموا «٠ دونوتكيو هكدا قر دعم تسهالل ىودنال فركسشتلاب

 ادحأ هرةدابعب لرش الوىوف ىلعاذحار ادرفنماناطمنوكيىذلا كلاذوه قوشحملا من

 وهو ىو ىلع ضارعالا سبندن مةفيظن ضارغالا بئاوُس نم رام كتبك تركو

 لاعنةللالاق الرخاوكلوأو ادتبسنوكيفنملابلاورهاظل اورخآلاو لولا

 نين مهدوبوااديوه مه هب رظتنم ينام شاى «نوحاللا يم ىسهناملا ير ىلا ناو

 ىوف يلعءاولاتفالمالوهريغار وكنا دعب نم قوشعملا دمت( ىنعلا)

 رم كيواطمىأ لرسدنء اشي اروهظلا ىفةءاهلاغلابىأاذيوهكانوكسف نملابلاو
 كماركمل عمي كلرسي لاسولاو تادهاشم اكل ارسياذاتكنملابو كلر هاه هني عف ديف

 |سو» ىم اذهايف كت العو كااوحأ عب ىلع مكااح نيك املا مكحأ ناللاوحالاو

 لا قم اعلا تلقا (ىعملا). لاسوءامدشايهاننآ ٌةدنبو لاس نوةوم تثسل اوحأ

 ىلع ةدراولا ةيذيكسلاوهلامماو لاما فوقوم سيل لاوحاالارتمأوه باف نوكي نمعتبحم

 ليزتت قرشلاو طسبلاو قوذلاوضيغلاكب اهولا ةبهوجلب بالئج الو لمعتالب بلقلا
 هسبلقىلءةدراولا لاوحالا عب ىلع مكان داسل اى اذ ةمئافالا ةذصل اروهطا دنع

 هنركل لام ا موكحتو فوقومره سويا دوحولا: رمو نلاهعمار عظموهذ فا ملا

 سلخ ىدااره لاوحالاريمأ < ب مكوحالال تلعب ىذلا اوهلاملا موكحتو ءانذلاء انف ىف

 ماعلاو لوط اوهول الاورمقلا الاذَمْإَكع رمل اراصف ءياعانوتو لاما ناك اسهنم

نوح ه دنكت امرفار لاي ديوكمنووتإل ماسالا ارئاسؤإع هللا فرستبفرصتيف
 دهاوخت 

 لعجي بلطي انو همرمأ امل عغب هرمأب ولاسل لوخيامل (ىندعملا) ميدنك ناجاراومهمج

 ثم هوا تفوقومدكدومنىسهتتمإل ىونم بوب ا ىلا اولسويواسور ماسجالا
 قرذلارظنتمدعت هنالالءاكى أ ايهتتمنوكمالل احلا لم فوتوملا (ينعملا) يرجلامدشأب

تمس مدوش ابحت سدووا تسدد ثايلاس ىايمك 8كم لاخارو ل'بلاطو
 مي را 

 ةفيلخو لاما ايهكمديالماو |بهتنمنركسسحي لاس! فوةومتوكيالىذاو (ىنعلا)
 انالومةريضح نأ ىورامل ايهذ هلدصربخأتالب ىأ انوتةمهل ساضلا وكب هدب رحنا نوحرلا|

 كل«:نغاهلمتل مهارديدها 4لاتوربك الاب هّقرعمىزيربتلا نيدلاردبهبلع ضرع اما
 امهرئانبامصأ نمأيل اارتةذفلاو بهذا لعن أ بلطا نحن

 ابا دوش نيش مهال مده اوخخرك الو ىمهندارا

 مع أوه ىذلا توما نوكب بل نال ماكل اىبهتلاو(ىعملا) ذو سكرت نو

 ٍقافاو « (رعش) ضرافلا نبا لوق يلع د متي وا ذيذلاولح هيلعاضيأءذما لجأو ءالبلا
 ةلوشلا نا بلط نا لملكللا ىهتثما ذهن م قده ىريغ ناكرأ هوه نمو « نك ار ثوابديدبتلا



 :ٌرديهلكو نوزخا لاح مك هه« ثسيمدكل اح فوقوموا هكناإل ىو هلمتلابني رصتب فرصتم هالروفلا لعناك نيريين وو ابج رثتوكيرتثنلاو
 ةعيطل اى م ىلع ناس متل ب لاب ةراتل السكايب هانا سنا لاما ىلف فوقوم
 ناسفنلا فر اصوريغت ةعيبطل او ةيرشل ىلا عجرناواةرشدادزا لاوحالا هتبلغ نأ ةرشلا
 اذهاوىلاهن ميل ةل ؟راصو ضئارغلا برغل لصو هناله هالة دام“ ايشالاهتأفةروصلاالا ةبرشبلا نمدبف قيروهقا ف قعر بحمل بسب هلق لا ىلع مك احلا ىسبتل !فالاع
 لاسر ددشاب ثنولا نبا فوسإإل ىونثم ىرما نكشو تيمرذا تيمرلمو هبديبهتلا لاق
 ىفاسنكسلو ذولا نبال املا ف نوكي وصلا (ىنعملا) يي لاحو تقوزاتسفران ىلا سلبا
 في لاكةماكحأ هيلعىرسو هدوحوب فرصتي طاشنلاو طاسنتالاوقوالاو قوشلاكء لع مس يل فكالو لمسعنالب لامار تقولا نمغ رانم.لاسهىأ ل املاو تقولا نم خراذو
 ريس اهثباىف بالا فرصتك ت ولا «يذفرصنتي فوصلاو أ نامزلاا ذه قو ه عطخيمللاسقلا
 أناللامب ار تقولا مخ راغىلاصلا نكسر لاجلإ بل اطبئدتبسمنالءوبأ التقولا نباومف
 |راثلاةدهاشم ىدهلألاقتلاما هده كسار رت 9 نفمل الف اهلاتغ |!الب هسأيا مزرامودج اسرهم: هني عفو ها اميونعهلايسر لهيب نيسجس نم ىوراهنباال تفرلا
 ىاضكويسم فنزا هديزو وا ىارو مزم فرثوم لاو كم ىرخسلارا . نم ىريكسلا
 كلنر لامعجسعلا بحاس ىأرو مزه هةفوقون ابشوالآولاوحالا عسبمج(ىعلا) جيدا
 باصصأ ن مريثكص ل ىأ هينشلا نوم وهاس هيلا نيف نم هب رط ةيبح لاوح الا

 لام هيمار م ىنمرق شاع ةيلامنوشا و ى ملاكا
 اريدن يسب (ينايب) يف مشا شو تلال ىشا

 دياملل يقين يالا ذهلو قوذلا ايغارولاسملاالمىبلطتىأ وذ
 لماكمد كم دلي مكن [ لف م ىلا عتهقلا هجول اصلا.

 لماك سفر صفات سمن قوه ىذلا كاذ (ىعملا) يدوبلف ليلخدربعم 1
 د اورارفىمتبثت ليلاةلاملا كلتىعب الئازوإلف !نوكيوهف سيل ادوبعموه نسل
 اس ماعنالا روس هقلالاقنيلخآلا بح االلوغب ليلا ثراوذ اهلج رتااوليملازوحال
 نيماضاؤلكو بريل (لاق) ةرهزلاوهرذ (ايكوكىأراسف) مالسلا هيلع بلخلا نع
 ارؤىأراطفنيدلا م لاقنيئالح ىسهنا ثداوحلانأش نم امهناللاهتتالاو ريغتلا .البرلاالإبابرأ مهدخأ نأ (نلفآلا بح اللاق) باغ( لف اذ) كمزف( فد
 0 ةؤقلا هتييسبك ذإ هنيناحورءامسز نأ ن ماعلا ط بكوكللا ةروص

00 0 
 قش



 فكل

 قنآنمبكركلا ةدهاشمىف رسلارظن ةرهاظلار ظن اوف نم اة دارا دش رلاروبرسسلا

 )ذه لان) ضرالاو تاومسل ار ؤيرهذا بكوكلا!ة”[رم ىف توكل رولي فشركذ «امملا
 تابلغد شرار ؤ بكوكي ضحا الف هفنيرعشت ناو بكوكملا ال هرس بكوكدارأ( قر

 بح الءرس لاةبورغلاب«ا.عسلا بكوكمةفاو هنا وأ ىلا هعوجر دس:» ةيفلملا تاغ

 الاذو(ىنملا] م ديلخآلا بح االربلدتسين « نياوتآدكو دايز [كناوإلىمنلثآلا
 لاح ىلهرةتسمريغ ىأالماك ةراتواسقاتةرانىأ اذك ةراتراذكت ةراتوالف .؟نيكيتا بوبحلا

 هللالا ةبسلل قيليال عت يلفآلا بحأ اللات مهاراديسنالهةثاعلاب وبحم .سيلدحاو

 « تن 1مدكب وبآىئامزالب « تشوخاندكو شوخ ىهاكوا هكناإل ىم ىلاعت
 ىلودامنامز فوه دحاو لام ىلمرمتسال نيحرغةراتو نح ةراثوهىذلا لاذو(ىنمملا)

 أون وامل ذيتيوهفرادلا لم قرح بوضغنامز فو بوبحح فيطا نامز ف ىأرا ناز
 (تي) يىنءاك ؟فودشا ن « ىفءامنكيو د شاب هم جربإل ىو. نولتملا بحأ ل

 ةيدح الاراونأ علطمو ةقيعل ار جرب نوكيئشلا كلاذو (ىنلا) بوب ءابلامغب

 ناك لعب اريبخ سيل نكملو ةس وبما شن نوكيا الافو رهن سي نكيلو
 هعئسر وظم ةنوكماداع سبلو هعتس هيأ رح ؛هرب خال ن كلو تاذلاي دوبعملا عئيسو شعت

 هلالاىل_تروظو هن لد 4ع الإ قوذر أ لاكولاج ناكنا لماملاو
 تسهوو ىم محو بجاهلاء نتا نحو ازتتت سدل نكل دوبعللا ةروص نروساهلا باو

 املا وس (ىنملا) «يتظف-هتنوكبريي وسط رتنو « تقود نوح اف فو
 ىونثم تنولا هعبانلت قولا 1 ناكو لو هعبانو دهاولا لم اك ثقولا كاسم ثنولا نباناك ايي

 امأ (ىنملا) يه لاختاقوأزا غران ىف سكنا ه لالملاو: قلع قرغيفام ته

 تاقوالا نم غياةدح [ىليفطو لغطوهسيالالملا ئذ دع قرغتم مت ىفاولا اصلا

 « تسري انك وي دل لو تسا فويل واكف روتةةرغإل ىمامولمذفاتهمكح لبتالاهلاو

 لو دفوبماروثلا كلاذو رون قر اولا فوصلا الاذو (ينعملا) قئالىممةزمهلادمب(نآ)

 ةرو هد وزال كع اذهابف صوصخت هو ىلاعت لا قئالفويلودل

 ١ اذهل ثمباملاربهذا(ىعلا) مدار فلتعشتو

 : :ردناركتمط " ىم فاتفلا تنولا لجالوأ فلتخلا تنولا
 «الهيللاو مبذلا كسفن شمت ىارظنتال (ىنعملا) «شيوخ بولطمزيوو ثمر دئاركسشب

 لحام ماني واطلرظناو كيفره اذا كب رانا ءارطظتا يب: رطااف هراستاإل

 اركتمل ىم سكملابوالعأ ثناقالع| كاب ولطم نكتا تن ةيوص ىأىلء نكورابتهالا

 وهدا لا فر ظنتالإىنملا) مي فب ريثىادوخ تمهر هناركلبو فيعضاب ىريذ>وناكنا
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 افلا
 هتمقءرملا ةمهناف في ب رشا التمه فرظتاو بونبحلا ةدها شن ئالريغفيعضو ريق تنأ
 با شخ ىلا ادرج ٠ بلط ىىئابكلاحر+ .رتؤى مناعالا نمةمهلااولعر
 ايان داريا لئلا اتنمإ كئاوعتا كدا (ينعلا)
 دهدوىهاوك تكشخةيل نك 9 ىمنافرعلاو
 0 :نال

 0 يم بولط
 شيئجبلطلا ذه زمغتأب (ىنملا) م تيثكنام وح ءاررد بلط نب و ثيششح
 0 اذهان ب رط فو ةكرابم ةكرحىأ
 '.لام سرو لاسرلاو ةلودلا بيس بللطلا
 اروتإو دناشننباو تسنتايواطم
 'ىلإ كنناراروكتلودةءالع بلطلا

 يدنا لش بلطلا 0 5
 ا و يكمل

 هديك ليون تاده اثلاراؤأرك اع تارارع ولطوتادوصقلارف ىلع ةءالع حاب
 ل كلن كيرلولو (ىنلا) .يبرءارردلا تجاستل ؟تسين « بلطي 1

 بلطلا لول !ىبر طف ناخبرلاب
 رس قاراكبلطىنا كرد ىوش بارا ارمسي بطال تدقو اذاني الغ نك
 ةابحاممواني بار ٠لككدواب (ىنملا) رز دئاا شيوشدادإ
 ىونثم اولاةاذهلو 0 اوعو اد سلاو
 او نم كلنال(ىعملا «ىوش بلاغ دايلاه لالطزاو « ىوش با اطنابلاطراوجزك
 «تسحي املس 04 مااقدر كنب لال مابا نكن بالا
 /ناولساديسيئرمىأ ةياملسلا ةلمنتيلط ا( ىنلل) م« تس تاسرا قنج .ردئاركتم
 ةريمح ةروصلا ىف ثناكر لو ةلغلا ىأ نال اغلا نيدب اهل الر ظتتالاهترا دس عممالسل اهيل
 الؤادوبلطيف ه ةشيبو لامزوتىرادهجرهإل ىم_ميظدئلادنع هقابلط نكسحلو
 عرفت بلطراركقالت نكبر عنو لالا مدا كسنامزك نا ينشيداو



 الامراص ىتح باطلارارقساجّر دةقركتفوبلط مالا لأ ةعئصل او لاملاناذ بلطلا نم
 بش انيدن ىلعو هيلع هلا ىلسدوا ددهعردكصطشت تاك وو ةعنسو
 اراهتواليلوعدي ناكىذلا سضتلا كلاذتءاكح ناس ىفاذه يبعتو مث روم دلالح زورا
 الالسانزر م هللا ىنطعأ ءئاعدف لوشي ناب مالسلاوةالصلا لضفأ انين ىلعو هءلعدو ادد هعيف

 (ىنعلا)  ىنغره شيب وأنا درهدزت . يندراددهعرد كيش ف .هنالو عش
 ياكمباددركبماهدنبا» ىم ىنف لكم ادتوبلاءلكدنعىنلادواددهع ف كاكئذلا كاذ
 ىلل مج |بران ىدان امتادءامدلأ اذهب وعدب(ىعملا) هيام ن ةكزور نر فو رث م ادمن

 يجب تسسوراوخ مخز ه ىلهاكىديرخ اونا سحنوح ف ى م ةغشمالوةحزالبى فوتو ث
 قلى عج والا تلق ءارلا يملا تلصنا القار نم هلسأ(!س)ليلعتةادأ(نوج) يىلبنم
 أور ( ينج تس) برضلا لك 5 (راوخ مخز) ىتئلخىنمم بالشلل ءايلا (ىديرف 1)
 الماك يتناخ كلئاادل ىلا :(يعلا) بمكللاو راكلانم لاسم (ىبنم) بناملا
 ةكرا ارشر ىأ ةكسصرحلا عمي ردصملا نديدثج ن ءوأ بنام اوخرامومغمبرشلا لك
 ناراسشاو بساراب « دارم ىف شيرت شب نارخربإو ىونشم بسكلاو راكلا نءل اطعم
 رجيرملت (شيرتشإ) رامخارهفرخ بج (تاخ) لعومم (بي) مداه ناوتت
 ةصسنو لح اوهورتشا عمج (تارتك) سماره (بسا) لدما(راب) بيسنالم(دا م ب)
 يشلا ىلع عضولا نودلارسكب (دارنإ) ايدمتال بعمل (ناوتن) لاغبلا ةلمهملا نيسلاب نارتسا
 لاجلاو ليما لاما بيسنلاو ةملانيمدعر وطالا نيدور جربوا ىلع عشتأ (ىنلا)
 ىديرقآنوج ىلداك ذو ىو لاما لهل ةردخالو وا ةقاطال هنالك ةنكمال
 ىنحمو اظل ىف زو ىل# (ىل) وخر ىعم(ىلهاك ) ي ىلهاكارزمههدمب زور « ىلءكأ
 ةزحالو ةسحز الب ةواغرلا قرط نم قا :روطءأاشيأاوخرىتعلخكناالىغا(ىعلا)
 ىملا (ىنعما) يت دوجو ز ضف نياةءاسردلا تح ف دو ورد بسحب اس نم هاك ولف ىونتم
 كيل ضف لط ىف تءتو لابلا ةءارفورو شما تلعت ىأ ل ظاا ىف تمت دوحولا ةبن يمفووخرانأ
 ئزور «ركمازتابسخديادونالهاك وو ىم كناحالالط ىف تحرتساىأ الدوجو
 مها بسك .النيذلا لالظلا نيا نيوخرلا لحال تلعجالاو (ىنعلا) :ركد جو تشوي
 تساي اكره ى م بعتالو ل معتالب مهل لصي رخآاةزر مول تدتكه جو ريغ نم ىأرخآ اهي
 باطيةر دق ىأ ل برد تكن ملك (ىنعلا] يزول دنكت سنان اركره « زور ديوب
 ىونثم هيلع نذشأو ءحراىأ باقل ا قارتحا 4لعفاةردقىأ ل جر كنكي نملكو ق زرلا
 نزرلابهذا(ىنعملا) «نمزرهىوتارابار ربا « نزح ت[ىودكاريكارؤ زرإل
 ضرالا لكل باص لاب ححاو رورسلا4لسمصلنو زها ىأنيزملا كلاذبناملق از راب



 (فلشأ

 دشابناءارديمزنوجيىرتشم ةقتمالب زرلا ليست ىلدوخرلار ديل اهعيج ىعرطقلا
 بام ةكرتحالو لج ضرالا نكي هناامل (ىنعملا) هي رتودوا ىرس هارارربا «رتدوج

 باش ناكنمك نعي ننرماهرثن وتارطتلا بهذي ضرالا بنام مركو الدوح
 قوتشمةةشمريغ نم لام لكى هبلا نستو هقز رتصالخ الاون دصلا: كيلمالكونتمضرالا

 كيلا زفطلاىعلا) مي شري هفيظودزي روديآ ه شرا شام
 ثيدطما ىفدرو هنالدعبتنو هعضرت ىأ ةفبطظو هسأر له بكنو ٍِ .
 ئزورإل ىرتماناط حورنواسامخو دفتريطلا قز ربك كسقزرل ءاكوت وهلا ىلع خلك تول
 ةئفباةزربللا ىملا((ىعملا) ي«باطزج شوك نمجرا دك م بعن ىرك انس مهاوخ

 نع مهاوخ نا لع لا هتبالاو عرضتلاو بلطل ريغ يعسلاا نم لسمأ ىنال
 نيادوك ىبرايس تدم ىمىننل !ةادآ ةببرعلا» ابل ارسكم ىو تقولا فاكسلا

 اربجغالب
 كوبلطلا
 .نهبش بشان زور « اهد
 ذم همفءاعدلا اذه (ىنمملا)
 ارك ذراملا بولسالا اذه ىلع الثا

 ليالاوه (بش) رابتاارلامبش» (ندد) 6
 ىهتلا تح هعيجاليلو ليلل ىلا اراسجالي وحن

 :هرومالا عييجف بلطلا نا مالما
 رف راراتفكريديدخخ ينال
 :نئاعالىذلا هغش لصو "يتلا هعمط ىلمو
 ان« شير
 ب هتطعأل جر

 همي رط قزرلالوصحت ال (ىنعلا) يبلطودا 1 2
 مويس هلق زرلارهظي ابلطو ةهتسدحا لكل ىلعأ ىاعنهقلاو بعتلا اوةجحزلاو بسكلا
 (ىتلا] «اهباوبأ نمناطرالااواشداو » اهبايسأ ىف قاز رالااو لطي ىوتشم لاقا ذ لو
 اويل اديعس بأ ن مق العم الا مراكم ىف ىطياركلا نع الئانريغصلا هعماببف ىطويسلا لاق
 ممولق ةيساقلا نماوبلطتالو ىجحر مهفناف مهفانك | قاوشيعت تمأ نمءامحرلا دنع لضفلا
 ىمامباوبأن متوسلا اونأولاةو اببسْئثلكل نيم بابسالا ببسمو ىلطض نورطتني مخاف
 هلا لم ىنلادوادالهو لج نما لوسرو افلم تاطلسر ءايبنالا لس نامزلا !دهف نآلا ملاعلا قلخ لاقر(ىنعملا) عانونفو ذئندوادتسه ه نونك لحلو هروناطاسء اإل
 ىزانر ئزعنانجابالل ىء دوجوشنودغلا بحاس ماللاو السا لضفأ انين فو هيلع
 دوحوملا نأ واصو لالدو ٍزعا ذك عم (ىنعملا) تسود هني انع شن سديزك كوي تسوردناك

 | ضرالا ىف ةغيلع كل انلعج انادو اداه انوينعم هللا هلعجو ابيبح هتراتخا
 هيلع هتازمشم (ىنعملا) د دمر ناد دمش يا .جوم « ددع نوراصم وب شتازمتم ظ ىع

 نأب يف



 .دازيوخ اري كيهو ىم عطقتتالددمىفددمءااطمج ونود دعالو باسحالبمالسلا
 ل من ونضرا نرمجهزاوكت سدبكم نوتكا
 درادرمغال_سأ نونفرالا لّمتو م4ناكا امنونغرالا لم تو راس ىتمنآلا ىلا مالسلا
 (ىنلا)  تسيندركش وخ تو مار ىذا ترو دداربج ىلضور بك زف ىم مالا ءءلع
 | سياديئام ينعم تسودتو ع4 ظمو لك ىف ةبترمب انسحاهو مالا مالسلا هسيلع ككمنأبإ
 مهلع ًارقيو سانا اوعدي مث *ا لا قأبالو مايأ ةعبس موصيناك هنت وس نسح لعق د الل
 تقرح ,ناكمالسلا هيلع نابلس سانلا كلهيمنو سعاسقساةذلويءوروبزلا
 (ىنعلا) 6 نانانيارفخ .شربك ذنىو سه نامزنآ ةندكم جوجآوربشإو ىو غرخبف نيعغسملا

 هريكسس ا: بتاج لازغلاو عبسلا عمت ظمولا ءيذ ل عشب ىذلانامزلا الأ
 ناك امو عسبلاريشن م نيمأ لازغلاو لازغلا ملاذ نمالغشم عسب لااله نوك“ ةلام هتوصو
 تةوردناودره « شمداب لئاسر مه تاغ سمو هوك ف ىوتشم عاصمة ذإ نمالا لفغتل اله
 نيججصو هلنيب- اصمم ؟لئاسر مه سفنارريطلاو لابملا(ىنعلا) م« شمر وعد
 دو ادعمانرطسو ابحالا ةروس ىف ى اهني لاق يرق ومد تنو امهنم دحاو لكو دعم

 هلال ًاوريطلاو هعم ىنوأ لابجإ

 (ىنعلا) «تاهجردو تامج
 قر تاهجالب هسمجورونو تا

 فاو م هقزريىلا عت هللا عج
 هش يزورببهمهاي د ماين ى« زور ضروف ابهدزيفإل ع بسكلاو ص ءفتنلاو بلالا
 جرو) عدلا عمان فاب هرزوةيردملل هرخك ىف ايلا( ىفابهرز) ف ةادأ ةسرعلا*ابل ارسكم( نإ
 دوادان ديسل عمج ارربهشيشلانالهقزر(شي زور) فطعاواولاو بعتلاو ةنهلا«ارلا خب
 ةدانعلاورغظلا ةيسرافلاءابلا عتفب (شي زوريبإ ع سمع( «.هابإى أبال عج (دماين ك)
 ذلقل او ثاداعسلا هذله لم عم بعتلا الدو عو ربل ميمتالب هيتأي الماللا هيلع هير( ىنعلا)
 (تاغباسلمانأ) انلفر سهلاكمدي ف ناكسن(ديدخل هاما و) ايسةروس ىف ىلاهت هيا لاق
 نأ نمرمخ اماعطدح ألك !ام ىررن الج ىسهتنا ضرالا ىلع اه بالاهرحت لماوك اعورد
 انارح مدآن اكو عياصلا اون ىفا ذكء دبل مج نم لك أ ,ناكدوادمتلا يبن نأو هدي لم نملك أي
 بيعُشو ىسومو ادا د> دوادوارج ان حلاسو نيهارز طولو يهارباو اط اي سدر هاوار اجت حو

 سب اوو لو ذم نين لي ىم نيرملانلا ةءزنول ا ذك ةاعرنيعجأ مجلمو هيلع هللاىسدجتو .
 . يدمي لوذحماذكه (ىملا) يم: دئاردودركت ود» دنكه اوهام



 دهارخ ىمهربذمنيئحن بالي ىوتثمءامسلا نمدورطم فيظيريغف د ىأةب رعل فاكلا

 الب روذلا ىلعةلامعو الاس باطب دماذكق (ىنملا) كدوسيز نمأد دنكري تر اجت هدوزك
 ريدياربكه نايغرد دما ىصكتن 9و ىو دن الار عمالا نم هيذأل عناب سك الو بلم

 جرسي وسال. كلفلا ىلع أي هأب اعدم طسولا أ كلبالا اذه لم (ينلا) هي نايدرن و ثلخ
 0 ابها ا.هائْدمَشادارأ اذا هيلع ءازهتسالاهحو ىلع قلما 4لاةىنعي بيسالبءاهسلا ىلع

 / ريشيدنآو ىزووثدبمرك أ نرطسخ شكى مهن و ىوشم لوغب دو
 مهتلجر بخ ةيهلالا مكملا نم مهل سيل يذلا ماوعلا اذك م الب هيلع دم أ ىأ ثيفلا ىلع 1

 مهارام ديدئخ ىمه اول ىرنثم ءاجهريشرو لسو كقزرداناذه لم ار شيستلاب للوغت
 نءاشل طع لوفيو كصشنا ذكرشآلا لاذو(ىعملا) يه درالاس ىاديدهىباي خازم هدب

 ٍسوسف نيو مد م عسيشف نيزاو ل كوثمآ .ةيرقلاسيئراب هدحت ىذلا ناغمرالاوةءدهلا كلت
 نمولاجرلاعبنشننمبسك اليو زرلا بلاطوهو (ىدملا) يي ضااباجواعدزادركى نك
 هك نإ ىونشم بلطلا دادزا لب اغلا ع رضنل انو. ءاعدلا نم صقتنلا لعشب ل مجئازهتسا

 قزرلابلاطر اس تح (ىعلا) 0 ا

 مدن (ىمنشهاوخ نيزاوأ ٠ نكات[ مل مانرد رشدى مالابع بلاط كارل زيىذلا

 اديس ث أيل بلطلا اذه ن وهو” ىلا عمطلا ى اروبا وأ هريمفلا هاذ( ىعملا) باد

 ةثئامن عىوردئالسانلارضمت بين ريكا نمغ رشيالذأ لئاعلا ىلع هئ اطد نم خرشيرلو
 تامالسا ادي يتق لعامل ادت 00 يود" اع دفا ىف نيمحل | بحت هللا نا

 ام دفا ل نيدلملا بحي هللا
 وزا ارد[دهاومن ب
 قهبلاو ىذمرتلا مكمل اهاورال تيبلا ف ةوخدو بابلا هرسكو ماربألاو حاحلالاب بلم الو
 ؤ نيمحلا انامل دو هيلعهفلا لس ىنلا لاتتلاةابنا مهلا ىضر شناص نع

 :نم نسحأ حملاو انيع قما نم بلطي حاسم الاب ع ادلاو قالا نم بلاطأ ١

 ىرازابدركيماهدنإ هءاكتشايرد تاك انىزورك ا انا ىونثم حاج اريغ نمىلاعت هلم
 ريغ نم نزرلل بلأطلا اذ امشي ناك«اعدأا ذه ةوصشل |ىف هريوتح (ىنلا) يكهكو

 د اوعرمضتلاو كبل ب ةشم
 هتيبل ىأ هتيرىف عرسا /ىنما) هيدبلكو دنبر»تسكّشب دز اش « ديود ىواك شا هنا

 بهريدقتدنر دنا ىلعج انغماوبابلا طاير هبرسك انرق بابلا برضور قب

 طرقبلا (ىعلا) © تسي شا هعاوقو تجر دره و تمحي هناغ ناردنا اتكوك >



 مو

 طرو طنلجرلا كاذلام لاف هتييلخاد طن بذالا ليلقرغبل اوأ بدأريغوم هتيبلخاد
 ىقمدس(ىمملا) ينامائيمأتىفقرت ف هب تامزن ديرب راكىواك سبل ى وشم هماوذ
 ةلهمالو نامأ الو لمأت الو فتونالب هع ذو هعطةىأو بلا موقلح بهذأ نامزلا كاذإ
 كاذعذامل (ينعلا) ميباتثمدرددنكر ”رشاهاان « باصتىوسدشدربب شرس نوح
 هدلح لس أ هناها ماش باسقلا كاذ نا ىتح باصقلا بناجر ءراسوبهذىأراسرعبلا
 قذكر ذعإل لاق نالوموات ديسع رضنءاعدلا ضعمةزرىلا لسو لسجرلا ناو ةلاسق
 ن يي ناساوشددمو هدن كملظأ
 وح مهنوردرك اضامتىا ب
 ,باب نم هلخد أو ءاعدلابىروصلا قزرلا

 | قيفوتلا طعأو قب رطلار أو الهسهماسمتا لعجاو (ىنلا) يب هنمامرب ل مار اضاسغتاب «هد يفر
 ىلع ممظن ماتا بلحل أ الثل "ىلع هعيش لؤ بلغل اىد ات ب هذأو أ ةءاههلا مظنلا ني رطخلببل
 اضامترز سلفمزنوجإل ىك تكن دابينخو كركشو كرك ذى ىنعأ مهللا ىوش
 بهذا بلطت نمو سلذلا نمىشاغتت امل( ىفلا) يىغءاش ىارسرد شتضبرزو ىنكم»
 انارنمن مدح ] لكن مرهابلتلا نأي رامشإ اب .هو ءَريسف بهذلاهبهو هطع آن اطلساينغا
 ةرادكءرهز هرهمر ماس هبقاَو ظنون وو ىمىلا-هنهئلا دوج نمو ضف نم ناذرعتاورلهلا
 .ةلاو مظنلا ك:داراالو هل مأ الب (ىنمملا) ير ظترددبآ هك

 درو سينحتو مظن » ىو رظنااو رومظلل أت نأ ةردخىأ ةرهز
 !ةهج نم كلرمأب ةطوب مه ىف ارملاو سدنضلاو مظنلاملعاب (ىعملا) يمي وسرتزا
 ىنتاذو ار زيجره دركم سمن وحال ىع كد مار دبة حسم كلن اش مظعا ةنراع فوللاو

 الارداالو اهلزيبمتالىتلاتاذلان اسم ئلكتلعجاا ىسهلااب (ىدملا) جار زييمتاروزست
 ءازجاو تادامأل او باودقلا هونماونادنالاو ةكنالملانم كاَرداو زيبت[هلىل !تاذلاو
 تريخ أ كس امنلا نع ءو ل دمدح نيل م منوك ةلاح تاكملاو نوكسلا عسبمج
 كب رهإلل ىونثم مهصيست نوهفنتال نكسلو هدمحب مسالا ئئنمناو كلوب كلدابع
 رخآ م يسن عويةقرف لك لوقت (ىعللا) م ربخ ف انآ لامزاو ديرك م ركد كرب عيش
 نكسلو يسم كقول نم عروب لكى عيا لا اذهلاح نم هكريخالْئدلا كلاذو امتاذل بسام
 لك الاقل داس يارا اواو حال ملل ١



 عوز

 تثدايصرتتاداجتآو « دام يستر ركشم ىئدآإل# ىوتشم هر هريس ياست نمهفرم ال
 لاذاذهعم مهيدلقمو ةزتعلاكدامملا عيستلر كتم ةيئانالابوسفللا (ىنمملا) يدا سوا
 ةسةنمدلملا اذعىفو عذملاني:>ةستنملوالادل+لا ىف هتاعالذاتسا ةدابعلاىفداملا

 لب (ىنلا) يك شردارك ذئاب زارمخ ىو كب ره تلمودو دانفه هكلبزط ى م قايملا
 قم. اههبسأ نملشلا ىفو ىرخا ةلمرس نم اهلربخالا مة دحاو لك ةلمنوعبكاونائثالا
 ناكامل (ىنعلا) م ردوراويددوب نوحاك [ثسين ى ركذ مهلاسزار قم اتودنوحال
 اريبدخ فل انلا نركب فيك خآلا قط انلا هريخ لاح مالا نمدحاو لكلربخال
 قط انعيبستزا وم نوجط ىوم تادامجلا ميسآ مهذب فيكو باسلاو طئامملا لاح نم
 ةلالانلا عب نمالفاف نوكأ امل (ىنمملا) يله تماص ة«سدئادبنو> « مذا
 قباروستسعإو ىوتشم هناهي زن مهفي ودم ام اوت ماسلا عيسن ىلق لع فيك ىرم الا
 | صاغ : عونوللل م (ينعلا) # صانمردتآدشار ىريسج ته . صاخوبست

 قلخ الرسم لك اوامعا ىوش ىلع ثلذ ني رمالاو ضي رفت الو ربح الوهودا
 اللا ف ىأص انلا ىف رخآع وبوه عيت ىنسلا كاذد شىربسملاو هزني وهئلاه

 »ريع ىفىربج مين زا ىنسوو ىرتتمدامجلا ةلزفعِد.هلاو هللا لم املاو ل اهلنا لوب نأ.
 لدقلا هيسارهظ .هنال ىربملا ميت نم هربخإلجبنلا (يذللإ) يب رئاووىنسعبستزلا ىرمج
 هريغميسن ام غم لك مهغيرلا هلو رابجلا ههءأر ظلال طن الو رئاالي نسا نم ىربإاو
 اذه(ىعملا] متم ازاووألاسزاربخ يف » مكر لاشي[ ديوك همهناا إل ىوتنم
 يربملاو هراينخالل عسفلا دن هنا قدأنو لاس ل15 مادا ىلءلوغيادكىربملا
 | ىبنلا ( رئدملاا.يأاي)ىلاعت لوب لوسرلاهأو هو مق ما نم هربخ الو ىندلا لاح نم ةربخال
 (شانم) هيلع ى<ولا لوزن دث» هنايشب ف قلتم ىالا لا ىل»انلاتمعدأ ارثدتلاهمأو
 مهرايتخا عزلتسم مالسلا هيله هلرمالاو نيلالج ىهتا اونم اراثلاب ةكملهأ فروخ

 هقانذاب مقنم هلربخ الوالي مالا لبللا ما
 ريش اريخ نارايتخالا عما هواعف ىذلا لاعفالا*ازا ب

 لامالا لب اممىلم ةمايقلا موي ءازجلاب ةدراولاثيداحالاوتادآلا لوني و رمشفارسشداو

 ناثكتج م ريخم جارنا كديوكىمهناوإل ىم ريغال زي لعبلالا دبعلا مأامولومي
 نمر نيدلا عون نمهلربخ ىأ ىربملا اذه لوب ىدلا كاذو (ينعلا#ب ردقزانا دريدنكسا
 ايرحهزدقو هنا :نم مهل عضو ىلاهت هتان ىرخالا ىف ةقرذ لك نعطنف نيملاعاا بر ماكس>أ
 اشي نمىدهب و اشي نمل ضي ىوف ىلع كابر محر نمال نبذل ةخعنولازيالو لاقو ةموصخو
 قامتةقلو (ىنملا) ميدنكيماذيبر رنج انا سنج و دنكيماديوهذلب رهرهوكاإل ىم
0 

 رهظي



 تائسو صارخ ىلا عن ارهظي و ٌداضتلاو فالتخالا ببس دحاو لكرهوجانايعرهظب
 فير شلاثيددلو اهدادضأب نبتت" ايسشالا رف ىلع هسنجريغو هالات نم سنج لك
 .نل لب وو هيدي ع ريكا تب رجأو ريشل هتفلخ ن ل قوضرشلاو ريدا تفلت

 ءادفطازا اررهنإو ىم الئمفيكولاقنللي ومثلي وو هيديىلعرشلا تي رجأو
 ٍسنج نشرهملا سنج لاعب دحأ لك (ىنعللا) يىسخإ,نادانءاومانادءارخ نه ىمك
 هكاب « هدشتاهير دره فطلكيل 9 ىم اريغحو ألاءريغالهاجوااىلام ناك نا فاعلا
 قأاعذلا رهقلا الاذوأ أرهشلا ىف حلا فطللا لاذ كل (ىنملا) هدمكفطللدردكرهق
 هلم (ينعملا) يام كح لدرددوي شك هاب رركم دئاد مك مك ف ىم فطالاف
 فلطالا هزيم ورال بوم حشو را :ىف نوكب ىف رلا ىا ناي ىفاب رالا هلع الور له

 الحابل ابل اانرأو هعابتا ادام ىنانرأ مسمألا نكملابو رهغلا تحت

 قابلا (ىنلا) يدرب ىر يدوخ ةنالىرس ةربخقاكددني
 فطالا فر هكملارهعلا امهو نب مالا نيذه نمر

 مهراكوا بناج نوريطي و سعالا مجاع هبت
 تسرب ودار لع كنت اإل لوو حان اللودر غنم ىأربودسسأو حاتم
 ملورلعلا ىح انجز اط نم لكن يحاكم لمان فاه ينيغبو لع لاتسو تسري ليارناكو
 .«يلط ىذا! لحما لسو هيا 1ك هدول ل سو قملا قب رط نم دعب
 لصيرلو مهَدسملا طارصاا نيعدعتب ار مهلا, يسن ملكف دحاو حاتجهلنظلاو مهولاو
 دمك فانه تسرك بارثكو ودار مدح ادع هدو هم علب ال يطلا نااكهدو ممل
 2 لءلا(ىنعملا) مي تسارتبازاو رب نا
 ير ناريطلا قواصنان ىأ نظلاو همزاول عمل نطغتااو
 غرصإل' ىونثم فيعش مهولا بحاصنامياو
 مة قيدساو انج ىالارقلا (ينملا] ينو زخاب
 «انأكخ هدو يه تاز ”دوتنال شت ارطخ الأ يرطخ لمراد هقديعبلا
 ركولا لمأ ىلهدحاو حانن رلاريطامماقو اطئاس بهذي (ىنعملا ناش آديصارب ريكا

 (نوج) مدرشكرب ريلي غرس نآرب وددش ه دوغو رشلعت سرا
 ةاراامشب (دوفور) هملع (شلع ) صل ىنعمب (تسياو) نآقلا

 مملامضن(خرص) نيحانج (ناري ود) راص (دشس) اهجو رهط ىنعجةمهتملا كوتاوةلمهلل
 رك ذمدرغم ض ام لعففاكملا ذب (دوشك ) هحانج (ري) دحاو حان ( ربثلب) ريطلا



 ةيناقيرامواموفذقا ان ةراسدسلا اوحانج هل ىذاريطااونيغيلا
 [ىندملا) «ريقسوأاكم «هو ىلعف « يقتسمايوس شعرا
 . 1 01 اش كم ههجو ىلء ىذمالو
 ةيناثلانمربخو (مقتسم) قدره.( ارسىلء) الدتعم ( وسىشع نم مأ ىدهأ «ه>و
 |نيدلا مهغلاقنيلالح ىسهتارفاكسلاو نمرثاا ىلل ثم او ىدهأ أ ىوالاربخخ هيل ء لد فوذحت
 | نآجالاو ةقرعمل او لعلاب ىدمنمأ ماسلا ثم اهجلاوةلالضلا ىلا ماكس ىشمب نغا ىربكسلا
 ىررب والبإ» ىوتمءاطغلا فثكد م رهظيسو مقتل حطارصلا ىلءةلدتعملا ماما !لثع
 بحاسراضا ذا نيحاني ريطي (ىنعملا) هيل بتولاتىف ركم فد ناكى و. ليئربجنوجدرب

 ةوعلا كلام لي:اربح لس نيل املا بر رارسأ د هاشمو نيقتيلا
 وللا ناب لئاةلاتالو ل بالو ريس أئالو ركمالو نلألو
 هفاقولو (ىنعلا) يىوتسم نيدونادزيهررب « ئوتشدميو كيرلا همهرك ب ىوم
 ىوتشماوبنطأو هوددمو يقتسم هيد ىلع ىلإ عتهللا قب ىطىلهتنارلالا عج

 لاذ (ىنعلا) يناش تنج ددركنرا قار زامتبركددركنوا»
 أرتغنالو مهل ةحود شم نوكسنال د درغثلاهحّو راو ال

 مهروولل' قرنث» لوغثم هللا ماوأ ءارج
 تنأولاعلاعميج .4لاتولر((
 ناكرا وتم

 «نم ذل اذ (ىندملا) هي نأ
 / 'قورملاهارسكتمبلغلا حور جم نوكيأل مخ« نم الاذو
 !!مهبحاص لاذوىنملانوكيف لمت ىلا لم نم باسهذلا نعم ل« ولاءاطلا
 زف ايةطست فو ددسحاو لاح ىلع مهرارمةساو مه .امدع نم بالا ح ورم

 ذكى هرك اب شديوكو تفكمديآء وكواب ردركه كلب إو ىم هنيغشا ودم نيتهتنلا
 2 الاقوى :لربجلاو رصلا أولرب (ىنعلا) تشم و

 مهولا ىف ادبأإ نال(ىنلا) م لامر ر غرد انعاط نعطباب « لايخرددتقيت ا

 ,مأءالو مذفاو حدملاه دنع ىواستي ىأ لاح اريك نيثءاطلا نع نوكيالوأ ل ايفو
 هربئئدآندشر ومضر لاثملب لاتينعملا اذه طسلو مهولا هيلع لخدبالو
 مظعت مسهوبىدآلاض ناس ف لاثماذه جك لعمة اكسو ىوبناررتشمتبغيرو
 ةيمالسالاةديغعلا ىلءتابثلا لجرالىنبني اذكهو معلا ةراكسحو بالطظلا ليموةب ةربو



 داهتجالاو لاما ملأ مهذاتسا نمآو اربتكم ل اغمل,(ين#لا) ييداهتجاو لالمزا ديد هنن
 مالا ملا عقيوتح ملمعتتاىبرعتفاورواشت لافملالاعبج (ىدعلا) يي نارطشا اردد رد لعمأات «براكق ب وهئرددن دركت روشمإل وشم عملا ىسارثكو لع دلاةرثكنمو
 «٠ ئررضرار ودياىغ نوح» ىوتثم بكل قسسملاوملالا ن ماو: وبارطشالاو
 كلمعو دعب نخ ضرم 4مل لبةنمتأي لهاا (ىنلا) جيرو درازور هندبكيك
 لثس وهوا تسه ٠ راكو كلتزاو سيخزا يدراتإل ىوتشم !دعبامابأ ب:كلا نه

 ينينجخبا نكةدممسهردارب وف
 دعب نماشيأ تنأخأ ب اليلق يذق !ىف عقب اذه ىالكأ نمل ىملاو (ىنسعلا)
 بتكمردزا فار »نوال ىرثمولتلقام لم 4لقو ةب رقت ىنطماوددملا ل هذا هتاثىألا
 ذاتسأا 4 لق بنكملا باب نمل كعبة ءابفي(ىشلا) ب رتلاو أ انسسوادشأب ا هوك
 ىلئاغ ىايخزك ٠ دوش نرزفاكتنايفاتنقا ف ىودنم كلاوحأ نوكت هلل" | ةناربخ
 لاما هذه نم بحت الوالبلف ادئازب ,نوكي انما لاذ نموه (ىدملا) يدوش نون
 مفامهيرد و نئحم ضب و مراجتارعوستا وو ىم نون نوكي لابخلا نءلذاعلا نال
 مغلا نور وظي ندعي نماذكس ماهناو عسارلاوتلاثلا كلاذو (ىعلا) «نيتسودامت

 (ىدوجان) رقت مدبا دل وكوذنم و 09 ا
 نيث الث ىنعب نيل ارسكي ىدو ليلعت:ادأ ن وج فنخم ةيسرافلا ملام
 اقفتءهتولوقي والغم نيالثريلا اذهرتاوتباملىتح (يدملا) لمطلافاكلا

 يره ىم ييدتلا اذههنملافملالاوعسامل هلق ىفاءامضساوارارغتسا .ةاعتم
 مألوف (داب) نيست ةادأ (شاياش) يتم تيانع هربتتذضدابوىك ذرعا شاباشكشقنك
 ىلمأ ذم نكيلف لكزاي هللا* اشم لافهلالا نمدحاو لك لاق (ينعاا)
 ىو اومدنتفهرصعتالواو دشرتلئاعلا اودشرتساةريره نأ نعايوقاذةسم
 دهعلااقفتابتكملالاغملا (ىنعملا) يقيفرليارنذنملادركن# و قيود وهرد
 داددتكوستاز ادع ى م هعشوسفلا مالو .الكمهءدسحاو ةريالنأب قيثولا



 فهل
 انيوةلملا ىلصأ بدلا لخطلا ل اذدعب (ىدلا) يىرجامديوكن ىزامعك ان هارهجوا
 الدوكت[ىأرإو ىم قافئالاو ريبدتلا نمىرجامذانسالا لوهالزام ىتح موفلحىأ

 نيوسلا ةيسراشلا حلا بج (دمرج) ميدمرز تنربم شيرردوا ثم همهزا دمرجب
 نطفالالفطلا لاذىأر راص(ىنملا) غلا نمعبطقلا(همر) ىوقلاو
 | تسع توات نا 9و ىمرسدتتاو ءاكذ لا, لاغم الارث اس بسو مهتلج ماد بهذ هلمعو مهتلج
 |ةرطغلا ب ف تواغالا الاذاضبأ (ىعلا) ب روسرذنا نا دهاش نايم كو رشب ل ءرد
 هومر ليفني ىم بيباحلا طسو ىف عتاوروسلا ف تواغتا|نااكرشبلا لثعيف دوجوم
 |لوسردج أ لارقلا اذه نمو (ينعلا) لاجر نس دوينأوني نايزرد « لاقيرددجحا
 اذهلو هناسل ثدى ءرملا ندب لاجرلا نس ىف فال ىف لاما ا ىف سو هيلع هللا ىلس هللا

 هزئمسدزفو ترف ل سارت توا فتم قاخ لوغعهكن 1ناسردإ» هرسسههاانسستة لاق
 لأ ىلا لو ةغتواخ:ناس اذه م تاعليمقزا لوم نواقن تب واستم
 تواغالاوةرطغا| لصأ ىف ةواس:ءةلزتعلا دئعو ةرطغلا

 ناك لوما فالتخا(ىدملا) يي دو: دباب ناينس ناورب « دوبل هارد اواممع فالتخا
 ىغ مهتافوسح ىلء همم مت ناثاللا ةعاجلاكتسل لهأ انو ىلع ةرطقلا لأ
 لوةفالخ ىلع (ىعلا) وي لادثعا اديراد از لوةاكاك هب لازتءالهالوتف الخرب
 اذهام مهلتاناذاوإلاد تعا ذل لسمالا نملو فلا ةنءاواولاةناب لازتعالا لهأ
 لمالكي زااروكبات « دنكمكو شد يلعن ودير ون: ىو ولكم ئذلا لومتءلا ف تواذتلا
 ارخآلا نمل_هادحاولا لمت ىتسح هصقنتو لعل اديزتملعتلاو ةمرضلا (ىنعملا) هدنك
 أردهرش دراهم كو قدوكى أر كنازنبا تملا ىو ةنسلا لهأ بناج نم باوملاو

 ددعب لع مكسنحل له هان طامعالتاهيه لاق دقْلبامو الاقل علا منيا شرعلا نءمظعأ
 ةبح ىطءأ نم ساثلا نفلامزلاد دعكى ثافانس | ل فعلا ثقلت ىناةىلاعن لاقالاولاق لامرلا
 اقرفىطعأ نم مهمواهبرأ ىطعأ نم مؤمو ثالثلىطعأ نم مهنمو يتيح ىطعأ نم مهو
 كم ملسو«يلعهتلاىلس هللا لور دس كلذ نمرثك أ ىطعأ نم مهمواقسو ىطعأ نم مهمو
 ناكولو(ىنعاا) « تنركفو ده هكى وز ذازاث «تسفرطفزا تآ هكدينانوزندوط
 كل: نوكتنأب نسح أ ا مسفن ةدايزلا كالو لقسعل اداب دزاتوكي ذب رتلاو منلهتلا ببسي

 داي رلأ



 ىتلدكأي « دويرتمادخةدادوكب رتإو ىو ىرطنرشبلا لوذم توانت أر وظا ذو عون
 لقىعج سأل م ةبرغلا“ابلارسكب ( وكي باطخةادأءاتلامش(رت) يدور ةاداودار
 ىنعب (ان) عراشم لعن (دوب) |ةيرعلا ءابلارسكم(رم)هللا* اظم تسب( اد ةداد)

 نودلا هتلس عدبطمو فيلل هاه ذىذلا سرفل اوهوراوهر يزعج (راوفار) ىثح
 اذهإب (ىفاا) بئافركف مدرغ-عراضم ل هذ(دور)ة بسانم او ةئاي ءاهلا ءاغشاو

 جرعالاوأ ال ءلجرلاةءالسو ىأرلاةدوجوهو ىوأو ل ضنأ هللاءاطعلثو فص
 مهوردإل .ةلانملوأ يلا نارل.ذ ماسالا داةامقتءىثاملا عيمتملا فلكتالا
 ددمكو تش كزور» ىم مهولا ىف معلا لالالا ىرناس اذه .ارداتساناكدوكت دنكما
 ىلع ل افملالاءالوم نأ وراجلا اعلم (ينعملا) ني ناكدانهئاخز تركسفني مهرب « تاكدوكن
 دوربب ديد انسا لمح لي ىمن بتاكل ىأ ناك ل1 ىلاتيبلا نمركذلا كلذ
 .كسلاج .راغ معاج (ىعلا)# رصمراب تكلا
 لل ل ذطا اوهو هربيدتو ةوة ىلع ثداثلارصملا

 قيدصلا اذ فأي تنور

 ىرتشم داغللاىلم مّدممءاعسلار
 قألئطلا لاذ( ىملا) يك ماقدر 4
 «نولل اى ماغنا ىلءرغس نول مجو نول هللا ءاشنا اريخ نوكي هللاقو امالذانسالا لاقو
 اورونها مم ىبغر تيناتسا تفك 9 ىء كهجورغصا ببسىأ نم 4 لاقىأ لكسشلاو
 دعقاو شما تذأ ضم ىف سيلا .ثلغطلالعملالامقق (ىعلا) كالهرانوكمنعشذا

 | عئاضل امالكمل اىتعب هوايوء.بذتفرحو أر جرلاو أ مننعمال هىنعمنا ل ءائبعل ةتالو كناكم
 معلا ةرونولو (ىنملا) عي دزءاك نشل درهما ىك دنا « ديم هورابغاما درك ى نط ىوتشم
 دماردناوط ىو هيفرثأو هبلق ىلعالبل برس لوهملا بالا مهولا رابغ نكمل بسلا مالك

 اذك الخد ارخآل ذم (ىنملا) منيدبدشنوزفا مهو تآك دنا « ننمغياتنكىركيد
 توفوا مهوانني: عه ىوتثمورطاغ شو واليلق مهرلا اذه ىلع مهولا لاذدادزاالثا



 تح افملالا نمل خد نم لكلأتا ذلك (ىندملا) هي تفكشرد سبدوخ ل اسردنا نام تذرك
 ع ل اريثك ابجتيتم فن لاس ىف قب ودمهو قوق
 + ةدصعسلو ىونثمسانلا ميظمت نم 4لصاما مهولا بيسي نوعرف ض معنا ىفاده
 نمو أسنلا ن ملم ةدصم (ىنعملا) يي دركر وحضر ارتوعرخ لددز « درمو لضطزاونرززا
 | نفك 9و ىوتشم ركتفلا نمايربايضماشبرم هتلمف.نوعرذ بل تب رتنلاجرلاو لافطالا
 || هلوالخا نمدحار لكلوق(ىنمملا) ياني مهو ز شدركت انجتآ هب كلمودنر ادخلي ره
 أ ىهلا وع ديك ل» ىو ثلهوتححرورغل ب ارهتثماكت ب مهولا نم هعجا لك كامو ديستننأ
 مكيراثأ لاقو ةيهولالا عا ىمأرتجسا ت أب (ىنعملا) جي ريس عيهدش ىغو تلك اهدا هرياددش
 هربك ىلع ىداقو ةيهولأ ىذا ليل لا اعنام ناعبست نكيرلو ةماض ةيحراصو نلمالا
 لاملاوءاملا نمريكلا طورش :ثرفوتو هومظمو سانلا هيلع لبفأ نم لك اذكعو هرورغو
 شتن ىوزج ل علو ىرتشم نال لكما لم هةزرو ىلا عن هللا هعمعنمالا غارفللاو لاو
 نانا مهولا قرم! لفعلاةف (ىنعلا) ينطوارو دش البط ددكناز «نطو تسمهو
 نما مهوب ىدآهدوب ىهارزك مينركن راب ىوتثم تالطت اهلطوراسبسلا كاذبو
 بهذا عارف صن هضرم ىا اغب رطعارذ فكن طرالا ىلءنا ضرفول (ىنعملا) جدو رحم
 | شر مزكر درك ىردركق اءراويدرسر لف (ىم "كل هوا مهوالب انبمأ ىدآلا هيلع
 مهو نمنيعارذهضرع ناك او لام طئامسأَلَعسبهذول (ىدملا) و دكزكدو
 فصن هضرع وذل قي رطلا ف ضرالا لح تتخذ نأر دنت الو جوءأ بهذ
 نمد( ىنعملا) يب مهفب ركسيوكسار ىمهو سرنه مهوب ل هزراز قفا ى كلم ىوتشم عارذ
 | رظنلا ناعما انه نال ب قاتلا مهفلا مهولل بوسنلافوشلار ظن أ مهولا ع قت بلعلا ناغسر

 ثعتخ ىلا عل قي رطل ا نم مهولا فت صقر اكرر ىف مهولا نم عمت الع
 ىانه يي مهوبدا ثروحنر إلا اهوخ ثددزاةءفرتددزااملكف ىوتعملا باهذلا نم
 أرب يبو مهوزا لد تن انسا تشك الكم مهولا بيسي ضرملا ف ملعم اذ انسالا عوةو ناس
 ديدشلا ضرملاباكخح ةفوخو همهو نم عملا ذا سالار اص( ىنحلا] يربطو | ديناتكى و ديه
 همه داش نم ضرملارهظأو فوصلا نم ةقرحلا ىأ يلكل ا هسفق ىلع لسعملا بصسو ماق
 تسنو ديسرم لاني دبنم هت نراب نكمخ د ل! حم
 لاستإل ىهول املا اذه انأ ةوخررل اهيح تجوز ,لمانأ, تل هن ىفالثأت (ينلا)
 || ين مالنتزادهراتدراددصق « سسلنرزادركس هك |ىمدوخ فى م "ىلع شتفن لو ع
 يئالعا مدع دعت ىأ راع نم صلخت ىحد دفتو ىهجو نول نمىنظةونإ ىهو (ىنسعملا)
 ىنوكنتنأبر اغلا اهل رمح نالت رمآو ضرملا اذه نمد صلخأل امالع كرادنأ الوتس



 مم -

 (ىنعلا] «تشلوح مداتفاءاب زكرمخ ىبو تك تيس دوخ وجو نسحتواط ىمةحورن
 ءاناوهو تش طلاكف شسلا نعسعقو ىنأب اهلربخ ال اهيشنةنب زون _كعةناركس تراس تح وزو
 ناكدوك « داك اوىدنتب ارردو دمآ ل ىع ةرارحلابتقرتح افءالل هيف عشوي سات نم
 قل اغحلالاوبضفلاو فنعلاب بابلا خفر تيبلا أ ماده لات(ىدملا) ع داتسوانكيفردتا
 ارشكت اذادابس كم ىدامآدو زنوج تبنري» .نزكنك » 7 معللذانسالا كاذرثأ
 ةميللالناذ نركتالت لامع تينأئثىأل اخ لعل ترام ةأرملاثلان(يننعملا) هدب
 © نينحر لا ناكسناكي ممحزا و يسن ملاسول نر ىروكت فك قو ىم ادبأر يلاب ةذيطللا
 ناو مغلا نم ىسهجورارذ او ىلا ىرطتأ ءابمت: أيما تن تجوز لا لاق (ينهاا)
 |ردنم لا ىبمنىم « قاف ضغبزاءاسنوردوتإل ىو نينالاو نينملا ىف بناجآلا "ىلع
 لب قارتحالا لى لاحنيرتالق اذنلاو ضغبلا نمتيبلا بجاد تنآ (ىنهلا) يي قارثحا
 ىف شالو نظو مهو ب تتسبن ىرعهجاوخىانزتفكسس» ىو قافثاا فونب رمش اجت
 نسال لاو مهولا كليف ض رمالو بيعالرببك .ةبيحي لعلل:أرلاتلات(ىنعملا) «تتينعم
 شتفك »اقم هب لعلا كا زرع اله يندماليبظلاو مهولا لب ضرملا نلف ئيمال م فغط
 ىمورغأ هثجوزأل املا (ىطما) يي جات ارريشت نبا ىيث يف » جامد ىزونهوترغىا
 بارطضالاو ج احضر الاو ىلل ماب لرغغتلا 1 انه نيرئال: رو احهلاو جاستلاا ىف نآلا تنأ ةشح افي
 خفي( رك) 4 مركو هوداردو مضرِنرالم نإ عرج دجارام ىدتركورركق رك ب ىء
 (روك )باطل اةادأ انما ءانلا مدي( نإ حرش اةادارك [ف فخم ةيههلا فاكتلا
 1 مسالا“ اراد حيو رمل كاكلاع# ( ركد) ىمعهالا ةيرعلا فلكل مشب

 + (هج) تنكر ترمس ىنعمب ىنامملا ةياكملءابلاو نما لادلارسككسصو ةيثبلا نيشلا
 قو (هرداردو) ضرملا اذهيف (مضرنيرد) نض ىنب (ام)م اهغتساةادأ ةيسرافلا ملا
 راكسفالا هذه ىف نحن ىأ يفت فلعل اودردن مءةيمقلا فاكلا مشن (مرك) مثلا اذنه
 ةرارحلاو مغلاو ضرملا ذه نخن انيرجا ف ءاهم و ءايمج تثكر تريم ةأ ماب (يحلا)
 مب هلك م مرا ناك ادب .؟مراس جار اوي ىا تفك ىرثم كلهلاركشا ةبحولا

 /قابرعت تح كتريشا ذ ريبك ا لعملا اهجوزل أ مالا تلات (ىنعملا
 شغل /رداممادو تنبأ هنىهروتهنور تفك ل ىونثم كهجو لت الهلا ادؤتجاو اين أ
 ىنعمب كن ؟مالو ثنأ ىملةغال هرطشاداب دز نمهتجوزثلإ يصل م تينعو ىليكذ

 ام باوخ ماج ىوتثمدانهل اودقحلاو ضغبلا فتن اممئادنأ أ ماانالت [سمهئاارسسك

 ىب أر نانمانأ تح ىونشارفىل ىثرفا (ىنعلا) يي ناكدش نمرسهكمسخانو نارتسكوزل
 (ىنعلا) هب درس منيا ارثرثو زو دع ى اكو, ديت ناب شد صو دركف ون تزل ىوتثمال, ةثرا



 مم

 كيوي الءانعلا اذه موثلا شارف شرب ىلبعاةر دعا الئاق حاس اهجوزو تفوت ملعملاةأ سما
 قمل اعرقوتاس ىفاذه ع ىروغر مهر زا تديلانوداتسانداتقا باوخ همابردإإل

 ناكما تفكو زودع نآدرتكر دروب اوخ هماجإو ىرنشم همهو نم هنينحو هنبن أو شارغلا
 نم درتسكو شارغلىهومونلا سيال ثنا زوحتلا كان (ىنعملا) يب زوسزرينط ايدى
 مسهولا نم ل ىرج ىذا اذه نام اةوهعم ملكستلا تاكما ال اهسفنل اهسفن ىف تلأقو تشرذو
 ةيوو |يمدراد مهتم وكي رك ف ىونشم بارطشالاو قارتحالاب«رلعاهطبابنالاسحلاو
 هلام ةغيفح هر ناو ىنمنالاحا ةقيقح 4 ثلظدا (ىنلا) يىرجامئيادوشدج م رك
 غرد لافإل ىوتثم ضرملا همهرسبس هررشواتاثوا دج نركب ىرج ىذلا| ذم نوكيأم
 ىدألا لمعاذكا عييفلالاغلا (ىنلا) :شتسدوبن هك ار ىئذآ « ىمهدنادرك
 يشلوبقريمغيي لوف لف ىوم مهولا هيلع بلغ هو افنو هريطتي ن كل هلمغال هنا لامحلاواضي رم
 | ضرب ْلسو هيلعهللا ىلصلوسرلا لوق لوخ ( ىنسعملا) يب اوضرمت اني دف مترا نا «ضرغي
 ارضرقفاوضرامنال ثيدحلا ظنلو ارضرمتان دل ضراغنا هدو وةمودحوم لكل هعابنا مزليو
 نو( ىنملا) يب دنكيم تولخ هكتزدرالعف و ديزرب ىلابخرا وكت ركل كم
 م ةركتف او هن ىف نمل نأ يَ هيلظ برص ضب رمج تسل تن 14 تلفنا
 يردن كبمنو فار لف فرم و دنكبم نوار يكهناخلا ملم و ىمةرلم ا ل عفت ا-غأ,اهبق
 ءاجإلل ىم ركاب ماكستتو ةليحلا لعفت ةمح[مقز تت لج الو تبل !نمىئحرظقأ (ىنملا)
 اهنيرذ همومزاول 4 تشرفف (ىعلا]: ءازبه ىوزآ هلو 1 دانس راداتفا دركش اوخ
 مهارخىسردو نادت تناك ؟ناكدوك لي ىم تأوءكءارهط ىأ هتمداروذاتسالا
 ةمْغو هةر ار دعت علا تيب ىأ 2لاهراغسلا نايبسلا (ىنماا) يتاهدمادساب
 ذهن .دبامو دوب اني دب مينا ديزامو مدرك مه نبك ف ىوتثءاسرداؤرف
 او صلت لوانسالخ لج الناكرببدتااوركسدملا نم ءانلمن ىذأ ١
 نضراعين اني ناكو
 ازفارسسدردام ندناوخ

 تكد دئاوخ ىمهتوحإل ىو ىلاعلا تو سلاب مكسر داؤرتا لربقم ىعج دنس موق
 نايبصاب كذلا لفطلاْ اذ لاقاذك اؤرقامل(ىدملا) يه تايزدرادارداتسااملناب ,ناكدوك

 : دردوكئيادزرا .٠ كنا زاراتسا دياز ايس دردولل ىم اررشذاتسالل كل انتو
 عسجو دسم .انسسالا تأب اذه قئالذ انسالا سأر جود از وصلا نمر (ىنسملا) يذلخا د



 ى م لئالفقناودل جال سأر
 اذهذاتسالاعمسال (ىنعمل 0 هيديود ثور .درد « ديور ديوك ثسارانسا

 دادزا ىئاناوبهذااقدص كذا لغطلا اذهل وب لاغط الاذ انسالا لاقرب دملا لفطلا نم مالاكلا

 5 رديناكدوكن فاي صالخ و رادلا جراما وبهذا ىمآرعجو
 ميزا ادابرودممب ركسص ىادننغكم ود درك دصس إلى م ركل اذمببتكملانملافطالا

 ةلالهلا فوخو ضرملا نم هللا دعب أب رك ايارلاةر مهذانسااوسظع (ىندملا) حي ميدو ىروغر

 ىاوهردناف يموسمه ٠ !ءاتئوم دج نوريرس ف ىم لحاملاءاذشلا هللاكقزروأ

 ثابخاىوهفرويطلاناريط لم متو فرط ذانسسالا ثيم جإ :راغاوطتدع(ىنمملا) باادإ

 |رماكب نكملا ف لغطلا نالراكرالا ىوه ىف ناربطلا قرويطلا ةمرس لم 1 !-خالةدسن لو
 (ينعلا) هي تفحوملاباهثو باكز ورو تفكر داتشكن كم خ ناشناردامإل ىء سهلا ف
 قو بعللاووولل من باكا موبم_هداالوالاولاةرسض |نيب وسنم مسهتاهمأت راس

 ليصفلا ناامالعاو :كلا أب نمالا اذنه ناك مولا لبمصصتلا موي ,تساراكز ورذضمن

 اويدأ لاق مالسلا هيلع هناىلع نعرابخالإ,بسو درف (ىلي فا ىور) بابشلا مايأالا نوكبال
 اذاداولا نا ٍلعاو هللعالا لطعال مويمتكَلَخفتآرغلا فاح نا نآرغللاةءارقىلع مكدالرأ
 نانةروسو سفن لكن ملا بلقو هاو أما هلام ياا ةبةرى رزولا ناكك ثلمهأ

 اوتردامىاك دن درواردسعإ» ىم بارت كراش رهرخ الاواس
 تيوتانأ ا, دارغنالا ىلم نارام( ر كت نر هصفتزاوامزا

 نالدئاهتاىفانم ريسعتلا سدلو هؤادتبا انمينأللا اذ_هىشغنالو 1

 نء(ىعملا) «التبمو يقسوروحتر تشكو امداتسا نام [ىاضقزا 9 ىع ةرسذاتسالا

 ايندلا لهأ لاحاذهو ىلتبمو اميغسو اضب رمراصءريدفت 'رشارمأ,ىأانذاتساءاههلاءاشقا

 لغتشيل جتابقلا نعاسهدلو عنمتو بالا, فونت نأ مالل ىفبني هنايءامطصلا ةبح اصماوكرئاذلا
 ناردلم ف ىمنيخ اصلا بح هيل ف سرغيلراربالا تاي اكحورابخالا ثيداحأونآرغلا ل«
 اذه مهتاومأ مهلتلات(ىعملا) يغودعمطر مدر [غيرددص « غوردو تسركمدنتذك

 حابسام إل ىمءعلمو هلك | ىف م «مط ىأن يللا عمط لحال ب ذك ب

 يح ذان-الا ادق أن حابصا ىلع نحف (ىنملا باهر كما لسا ان ءانسوا شيب[

 مب ديوش فقاوام قدمو غو ردرب «ديورهطلا مس دنتفكن ك دوك ظ يماذه مكر كم لصأ ىزن
 ذاتسالالاحاورتلاوبهذا هللامسب موءالك او هعمان دعب مهتاومالاولا لافطالا الود (ىنعملا)

 تاهمالا باهذناس اذه «داتسا تدايع ناردام فرو انبذكو انةدسىبءارمام او

 - ونام و



 ((ةغنز

 (ىنعبلا) ع تاركرامب وهصه انس هتف ناردامدت(دندمنادا دمي ف كم داتسالا ةدايعل
 ى م هضرمليغتلا ضي رملا لما ئانذاتسالااوأر معملا تبل تاهمالا |: ثدأ حابصلا ىلع
 نيأراشبأ (ىنءلا) يفاصتردمديشكورهتسرسو فاح ئرابسإ زهد درك قرع مهلا
 هقر ,ايطغموأ فاسإلا ف اصنق ههجوابح اس هسأراطدار فامللا ةرثكنم قرع
 ككل عسشبا (ىنعلا) ب وك ل وحال مه دن: ثكناك لج هوا هتسدت دنكيم هك ق» ىوتشم
 نم نيسيههتم مسهلأت ن عذب انك اال ةوقالو لوحال اثات مهجر اس فاسإلا تحت نم زفرب
 مريخ نبا هدوبناراموتناب ءرتسدرذباانسوا دشارربخو ىونشم مهلج لاستق كىرج ىلا
 نكمل حور قحو هرط الن ةيإ_.اولاتواريخ نوكسسعي ا ذه سأرلا عمجوذانسأ اي (ىنعلا)

  شحاوملا دالوأ ىنعي نارغردام حما ضرملا| لسه ن منيه دركتارغردلم مهك ف نيزا مدويربخ ىفوه نم تن
 (ىنعلا) « ليفت يريح نمار ددوبمليفو لا رغشب لفاغ مدني .
 ضرما ذك ينطاب ىف نك ةامحلاءذهنعراعتلاى أ ليقلارلامل ارغشالفاغ

 نوكيا (ىنعلا) مى ع دشابدوخ نر دبدزوا وبيت ادشاب لوخشمدحب نود طيىوتثم 9
 نانززال ىم ىمعأ نركب هفن فض رماة نيفيا اووي الوغشم يدآلا
 عمرصماسن نعةياكحر اص( ىعملا] مب ربح ناشي ز دش, كوغشمز 6 ةرهم دش فسوب رجم
 ,لنا نهم بهذةلا جة دهاشم ملف مال ارطكلا ىفلاقاذهلو: ,نيدنأ نءطقو هنربك |هنباراظ هوقب انيرانل ءاكح ايلرووشم ينعجر وش ةذيحم فو لسر هيلع للاى فسوبأ
 اواعجو (ىنعملا ) ب شين, د هل هك هلاو حور وشي وخ ىاه دعاس هدرك راب مرايا
 هل مهتب ور هذل نمو بومحلا لاس دهاشم نماوراص مهنال ماين ةعطق م يدبأ ىأ مهدعاوس

 هللاىوساماوسنيل كالا ةمزالة يللا دك اهفلخ ىرتالوا وماما ىرئالةناريح مم حوزلا
 لجراب (ىنماا) بارع شيامأيإ وتس ددرمب هك م باحر دنا عاضمد ماس ىا لف ىوتتم
 لميرلا ىأوع(ىنمملا) ير ارقربوا تاه ,ناكرب را دوريكرد درو[ ث سد نأ هوا إل ى+ عاش لجرلالحروأ د عطقيو بهذي فيدل ابرشتبرامحلاو برحلا ةعاماريثك ا
 - دول ىرتتم مدي طفت هلاكرفت بر ادامقتعار نط ىلهةدها جر ايعس ىرب و ضيقتوال ةتاشللو برعل مدس قأب هجروم ديباهذ نم هربسخال ىلا اصألا
 برملا ىف تيهذهدي ىري دعب «فنوه (ىعملا] جي ريخ ىبهتقرر ايس وزان وخ «ررشردعتخر
 تسدنباو تبسايل نوح نتارحورهكسن [ناس اريثكدض بهذم لاو لريخالررشلاو
 ىفاذه ي«تسحورىاب ةزومىاب ناو تسحورتسدنيتسآ
 ةكرح ال هنالح ورلا دي مك ةينام-! اريل |هذهو سابلا لم جورلل



 ل ةزرااوحورلا لجر ةكرح لَرعتحورلا 5
 يلم ارىسابا سالو حور م سيبل نو دم[ن نك ىفادباتب ىونث«فلناو
 أنتلا ةرو رضا هاي فنلالا تبل سايالاكس ورا ىفأد بلا نا أ
 هريشاح جن سيلم ظفل تالاسح الس ابل نكئالو حورلا
 دسجلانمهذخأتالو حورلا نم ظحلالخ ىعيلسقتلاو

 3 ب الف (ىندلا) وي تسركيدىابو تسدرها 1
 أرهاظلا ف ىلاعئهلان عىل حلاو أنا كرشلا فنىعب حورلاهقادسيحوتنأ ملداند لال
 ديةرهاظلا لج رلاو د يلاربغح ورالنالفطلأو ن>[ىلامت هريغةب ؤرمدءو نطاسلاو
 لكس لايىونتةرهاطلا ل للاودبلا تاكن ديحو ةلاورك الا وب ةسام ىرخأ ل جرو
 ارهارو تسدرإل ىملأتا واو دب وذل ورك. ذاب ىوغت ةونعل|حورلا لج ودبا ذك يئا مسجلا
 الجر وادب ىرث وتلا( ىنملا) يف ازكزا شنادمنادتغيت> كك فال او ىنب باوخ
 ذالاثبعلا نم لا لعنالو قبح هلالعا فاللثالا لا ذقبح اصمو ةسناؤثمو امههالتثا ىرثو

 ديلا تناكذ تفرصتىلاعن قحلا ةردقنو تلثمتو ث دست لاثماملامىف ح ورلانالىزاسملا
 لجرو ديودسمملااهيعبتل توا ا. ابو هلا .ازاجماهلذبسللابةرهاظلا لجرلاو
 نوريجناجو مسحجزا سرتم سد ه ثدبكر اك وي ىرشم ورا ءاقيب وب حورلا
 فالف اينامو رادب دل هديتك لاقل انل اس ةنلا كلن ثنأ (ىنعملا) «تدش
 الف حورلا لا ةسولا لل شعأو لن ناك لاول ورلاو مسا جراخ حورلا جورخ نم
 ىقءادوشلاو* 'ايحهسنان بسلا نيل قنيشلا لاق تاذاالاوز#لآلا لاوزنءمزلد
 ايحادسج دنس ةالصلا نانءريتىف مالا هيلع ىدومالب فدشي ,واينملا ىف مئايكرمملا ١
 اذكو

 نم سينأو فرك نم سيلجانأ ىسدنلا هثيد جف لاق ىلامتدتلانأ ينهو ةفيئاةلسحلاوا
 نوكناسل» ايشالاو تاقراخلا بج عمتتكناتعبلا ينعم تاع .اطلاو تانرةلابىأ ىتنأتسا
 . الب لك" ناو ىبلاكم نم مرح ىف دسه مالو قاحلا عمرض نال ىأ وعيب جالب نوكنفاثأ الب



 .ذاروادسر ىقلاغز نوح و ىم خءارفةرش»:ىرصاجراخةيرقءابلا نركسوءانتلا
 ةهحجى مل قشاى الوم قااملانم4لصرودانأ امل( ىنعلا) هك لولمنزودرممسافنا زادوب
 ةقيقملا فاس سنأتساو مماسنو ينل لاجرسافنأ نمالول ءراسو رغنت ىلاعث ءفطلةرثكذ

 ارامدشل وم هكنانسعه وو ىونثم ىلامث هللا هةفو نم ىلعربسي هناغ اريسع عاطغنالا نانتال

 ىلءرغلا ناكالوساناريشملا ناك اي ذك (ىدم ا رذسارركي دوف مهد لهس ه«ريشح
 م ىركنهارهجاوخ نآتسفشا» «ىرورسسرب ذاع هكنانجتآ ظ ىونثم الهسرخأ موخ
 لابمجالا ىأ ةدادصلا وشاف ديسلا ريبكسععلا لاذ ةسابرالوشام تنأاك (ىنسمملا)
 ىغلاب الا هناميأ د الن م نيدمزملا ىدابع نم نا ييِدَعلا هب دس. ىف ىلاعت هللا لاف قالا

 هتمةسإولو ة يالا هنامجا ملصنال مني توك[ د ابوس ناو كلذ دفا تر مخ أولو

 ىناف كلل ذم دف ال هتسمصولو معسل بالا هنا احسن نم ينمو ىد ابع نما كا ذه دسغال
 هلع هلا ىشرو ةهجو هللامرك ىل* نعرو دصل ات ادب جلع ىلإ ىبهكيجو ىلعن ىداب# ماري دأ
 لكستتنالف أ هنبا لو راي اولاق نجلا نمءافشسو رانا مدعم اكد خوال دحأ ندم مكتمام
 هدتتخ اسىراكر عاروسكرهط يم هلق اخ الرسم لكفاول مم !مالسلا هيله لاق انباك ىلع
 ىفئذلا كاذةي«اومرو ئذلرعنط م ادأ لك (ىنعملا] يدنتخ ادنا شلدردارث ليم
 لكل ىلاهقلاترشفارشناوريفنارمخ نا هتيلباةومداده ساب سانب امدح أ لكرهملىأ هبلت
 ىرايتحخالا زمانا ىلا مهرارسأ هللا سد فشكلا لهأ ةيفوصلا تيهذ هتلك ا. ىلع لمعي

 نماس ئاوذهي 2 الا نابعالا ب ب
 زج اونلاب هبلع ضعي ىذف قار ها انهو مولعأل عس انرلءلا نالرمثو أر يخوأ ةوامت

 ديلا (ىنعملا) ع دورك ىدابو بآسخرراخ « دوك تابنج ليم ابو تسدإلل ىواثم
 عادلا كلا ذو اهل عادو ةكرضل ثعاب بلقلا ىف يملا يمال .
 كرفت لجرلا منءاوهالو ءامالب بهذ ؛ىتم'ىنفارذمل ايار ةنباشا |هنيعءاضتقا بح

 دوم ليم ىلا وج ىرتمخا "نم 4ةكرحالو*اوهلاوءاملاببهذيريقملاىشااو بلقلا ليمج
 ءاعسلا بنا امو كتب تبر نإ (ىعلا) مي امهتوممها ؟رتاودرب هاهم ىرس

 ًانادهىذلا هليدهللا لقو امهل اربط لس ةمهل اوةلو دل حانج عفا قولا ذب ذجو مولعلءاه« أ

 املا



 نقل

 7 نم هزىو -دوخ ليمىناسبرو لي ىونثم ىو اي هنأ لءاوهنجحرو هلضفب
 ناو أىاعتهّماىو -امإ 1 ىأ ضرالا بن اج كلبم تيأرناو (ىنهللا) جي نيئحزا

 تيثراصبالاو بولقلا ةهطلا ىلذ اس ةسأوةبرششبلفرط ىلا ليم
 در نالئام لب ىوتثم نينالاو نيتطلأ نمايلاخادبأ 1
 لبق ةحوتلا نولعفي*الممل سفن( ىنعملا) جي دانزيجيريرسس رخكن العا

 ىم مهسؤرىلءنوبرشي اللا ريطاصالالاهطامأةسرا
 |رظنا سمالاءادننانم(ىنعملا) ينيدمويتاهشب وت ىشاسلا ءءاررخ؟راكىا دنس ازإل

 ا يللا زكلط ْ

 ا ا) «ىرزمصسرب هك«دوزارتمكو قركرز شي هدمكق ينال

 لابرغا صور هجاوخ تفك قف ىونثم بهذللا نمارا د قم بنزالا:ازيمينطعأ لاقرؤت اهل
 اي زعاب دحاولا لاذلعئاسلا لات (يملا) » .باهمرطسن نيار هدنازعم تك « كسب
 ىو راجت فك ف ىرتشم 0 !واتا ةزيسمىنطم|4لاسفق ىلاررغالبهذا
 ناكملا ىف غئاسلاا لاق (ىنعلإ)] ناار لح اضءنبا سب سب تذك « ناكدردمراد

 هذعب كرئادعج ردقلا اذه دعنه لاي مالكيسلا | زم مشل «ئمعهسابلل :؟مالمأال

 | وسر نكمرك ار يشب وخ هدب مهآو صم هك ةيرزئار نمو ىوشم تارشمسمللاو لح |هنلإ
 (هحب) فرط لك اهانعمَوَسَرَعْوممْلا رفا ف كلا متعب ( 0

 (ىنعملا)مايتلاو بتولاو» د تديهج مق رتشم مالو تزول ةددرشل ةيرعلا حلاك
 ممأ كفن لمالك .تكموالابرغ بل | الوءايا ىنطعأ انازيم بلآ انأزا

 ّم درا ديت و ىرتشم ىلع ير تتالو تبعت الىأ فرم لك لرتالو
 تعمس مشلل ىأ هللاتمالكل ا اذه هنم خئاصل ا ممسا لف (ىنعملا مت سينعم ىهكى را دني نان
 دجى( 0 ا
 نباإلل ىرشم ىو" "بيسو ليصل سأ اذه ىئالكمل لب لزهلابىالك طلخأ الو ثلعم بعل ال

 هتعمماذم مالك( عل ا) « تالف ىادازر زرت سوفعضزا تسد

 ةطسل فو فجرت الدب نالف ا. ةافعش نمو شعن سم ةضسن ىفو كلةردق'
 تسدودمودوخ هضارف مهونرز 2
 ىععدمودرخرةضارخاشيأ لاذ لب مو دلتا عونا ةرخر زي سودن)
 سار » ىم حميضتو ضرالا ىلع عفت بهذلا:طارقو الدي فجر نزولا تقودعن ا دج عييفر



 عيضان(ىنلا) مىرجأ مهاوخلا رفعي ك
 ا ررخ[مديدلواز نمإو ىو الابرغ بال
 لفتارتاكلا ده نمبهذادعبادترالا ف ةبناعلاترظنو مالا لّوأ نمرخآلا تبأراثأ

 ناردلك و درفؤيشتيدح نونك !مانغ نك ا ىوتشم مالسلاو مالكلا م هريغناكسىلا
 3 هلك أو همونناكىذلا درغلا شل ثيدح انث ممتانآلا(ىنعلا) دروخو باوخ شدؤنر اه
 | نهركدهازنا ةسنٌيشإل ناسحالاو برقلا بجوم زعلان الشيش ا عتقو لبملا "لاذ ىف
 هك تيانكرع رسمي نارسكو ما :ردو مكنات خر زا هكدوب ةوبه درك ذن هك |
 : دزادشاهدنكفا دامك مروخد ناشفمإ
 نمرلاو ةراشالا قي رط ىلءدح اللون ]الو ةرصمزهأ الو هرصشلا نءةهك انعطنأ النا ردن
 نارا ىع ةرصملانهءاوهلاهامرئالا الاذلرانتأورصشلازه اكتر عب رصتلاوا
 مثأ ناك للملا كاذرف(ىنعلا) )6 راع اهب ,ةدكذو مسن و راثو راختادزبهك

 . نبات دوردناتفكا إل ىرتم ياكم الوذيعال, ىزتك الانموةرئاو. ,رامو
 ذل ادهامأان أب رايرتفلا كلاذلات(ينعملا) مز رد

 جلا اذهيف يتمأتا نامز يأ نمزلا فر اصنالا هذ
 ماض عيجلاوفطقلا ع ردصا كنك نة يسرافلا عجلارسكب نحو

 (رج) 6 شعتنم تخردزا ميج نم شحم لا داب هكعويم تازازج: :ىوهدحو ماكل ةادأ

 لاتيىرمرجلا لاق (شمتلم) رمحشلا(تخرد) نمىندج (ا) ريغ ىتعجةب رمل املا مهب
 |ىذاارملايغ (ىعمل] نرثم نم اذارثاعلا شعت ااميو هءثرا

 هلا نمعاوولابمفدنا ىذلاريغ فات الان أ اضرأو ضرالا لم ءاوهلا ءامر
 0 !١لوانتأ الىأ ضرالا ىلءهامرو هعفر ىذلا

 ذل افو ىلع ة ذم ناك م ميشلا لاذو (ىنعلا) ياشف تانافمادماردات 0 ٠

 رز ىم هييمع ل ءدقءا هنالهتنقماو ىسهلالا هاضفلا تاناقما
 تاناقماوهو ببسلا اذه نمو (ىنلا) دز نام ييدهاوخا دخ :ركاه دينك انمتسا
 اريخ نم تةكملهأهلأ امل سو هيلع هللاىلس لوسيل نان اون اولثتسا ىلاعت هللا لاقىهوا الاءاضُتلا
 ةدايععيملالعمو يبيح | :لزتف هللاءاشتالغيإلو ادغ كرب لاق فيكلا رهأ

 .لبقتست امف ىأ يا احا (ئيناناوفتالو)
 اشو هن اطملا ناك امون الج ىههنا ها »اش نا لوغتتأ ءاستلمالاىأ (هللأ



 نأ بلطبهللانأباوننت-اىأد ينك اننتساانالإ 'وموان ديس لا ولو هدابع عج عيلالا هبيبعت
 نم لاتو هللاءاشينأ الال قلب همفأ لفتالى أن علاو دهعلا لسع همالكا ًاويرمضت
 ىلضأ نامزك (ىملا) يمن غادة لدرس ظفره « مهد لسداد كايزرهإل ىوتشم
 درواةملودحاو لاح ىلع تبشالتيمحصرخ 1 ايكب لغلا ىلع طحأ تامز ]كو رخ اليم بلقلا

 أو كشد ىلع لف تنث بولقلا تيما هللا
 ايلحابس!لك 1 ىو ةردقلا ناسا رم لوئاشبأ اذهلوهت اءاشينأ الانزاشنابو ىلاعنأ

 وه موب لكن محرلا ةروسىف ىلاعت هلوملل (ىندملا) يديحتالىدارمنعئثلك هب ديدجنآشأ
 !!ىفةشي رلا لثكبلغلا لدم هنعهناا ىنرىرعشالا ىبومىفأ نه ىو رون أش
 مه لد هكا دمك ثيدحردإل ىءلوقيو رسفي ةونطبلا ارهطحابرلا
 :راك | نيب[ للا ثيدحلا ىفءام (يئمملا) هك تسيب رصرمهريسا

 : دئارفرطرهارريدابإل ىم رطاوأل او راكم الارشر مم ىأ
 نال بنام لكرابتخا الب ةثي رلا بهذيرسرملا عير (ينلا) م فالتخادساب
 لق بس ىلهدتفلا ىلع ةشي رااردغتالو لامو فالتخا ةلاسجنيعأةرانو لامألل

 ىلذيىذلا“ كيا نمد يسرنا( ”زناشوج
 ىردقلا سابلقت د حشأ نموا بلت ككل آو ردقلاو ملارسكم لجرلاوهر ناغزاملا ف

 هرايتخا رتب الردقلا ىفءالأ 0

 ةدهاهملاو دهحلا كلان رب ا .نىالف( ىنعملا)

 تامكحريث أتزا مهنيا ىم المهن سمالارختآربست ىتحكيأرو لرب دشرتفتو ىلاعت هلل

 رثلاىرتىصلالاردقل او مكمل اريثأتنماشبأ اذه( ىنلا) يرذح اوتو دب اج هردقو
 3 از غو مهف:رثك م هيف عوتولا نمرذح ا لعصر دمت الوانايع

 ىوتتم رمل لطم ردقلا ماذا اورهفو رصبلاىيردقلا اجا

 هكبعن اإل ىم كالهلار هر بطعلا قوش وزقلاىرب
 دولا اوؤفلا ىربهنأباذه بحتلاز ( (ىنعلا) مدت ىذهاوخ ةرودهاو خر ءركو ذر مهدتي ماد



 » شيم ادورزاب شوك زب مج ظ ىع هتيزارتحالا ىلمر دغبالو الالهمنا هلع يشلالهلا
 هيادنؤعااوةحوتفءنذالاوةحوتةمنعلا اذهمم(ىنعلا) يشي وخربا دري ىنادىوس

 اضن ادد شنط لافاذملو ىملال !ءالبلاو اوءاضفت ان بتاج

 | ةروصبهرثأ و هاف !ىمهلالا*اضفلا ف لاير تاس اذه با

 ىأقلدلا ف رن( ىنما) يب :داتقاالبردهئهربرس وة داز روم دردنا يندب دى رهاظلا
 هيلا ل سسووامزلا هيلعراد ةعتمأوةلودبح اس دلو ىأهداز رتهمةئرلا باوثالاو ةفرا
 ٠ هتخوس ىراكبن ىاوهردإو ىو ءالب ل مقوو هسأر تخشكساو بكشتاف ىسلالاءاضقلا
 داسفلاىود لودر (ىنعلا] رمال شتر لا( راك ان) <ب «ةخورشب دو كلالماو هشتا
 هراوخو مانديه دش تةرنامو نامل ىمهسفنال الماوةكغا عاب :رتم ثنفعدفووأأ ةأرماباما
 (هدش) بهذ نعم (هتثر) كللارلاملا ىنعم (تاموناخ) راو ريبدادو ريم نعتدماك
 فاكسلا تفي( ماك ) ريغحو (راوخو) مسالا ميب*(ماندب) ةروريصلا نعم لوعغم مسا ندش نم
 (نعمد) | ىلا هفاضادارملا نعم انو وفلا ةسوهرالشاودارملا نيب الرتشم مسا ةببرعلا

 |رخآق طن هيدشن ادار او ظفل نالرب داك ىنعم ( راكوتم ذأ
 جيفراصو كلو لم بهذ( علا نت ارابدألا(6 أ

 ليفة رعلا ابا تشب ب ريدعتب ربدفاكو دعلا 3[ت> وكت سانلا نوارمغحر اصو مسالا
 . ايكىادوكمدنب :دهازإلل ىء هنقئالرارتزلا نالوا ىلع بهذب لوغتوأ ماك
 1 ادهازا دباعةلو لا بح اس دلو ىرب( ىنعملا) ا) « ادخرمب زارا ديم ىمه
 زاتمنورزولام ه ماءداتفا ت ل ىم ىلاعتهللالجأ نم ةمه
 0 ا!رايدالا اذاهىف تعنو (ىنعملا) ماءداد

 20 مهراونيزنم هكوبان مهل ىمتسلظأودبلا ىأ
 .) ن ابلل فاكتلارسكي كو نوك | تح ءانعمكدوباتريدغت
 ا ىلكنيرت) وحتأو صلخأ ىنمب مسا) اذه نما
 دهازا.4لاقو(ىعملا) تديهجنم هنم طنأنأن( مهجر بدك ] نركأ |ىنعم (دونإ) دوسالا
 نوكأ نأب ريما ءالبلاو عبغلا تلا ذهن م ابجانانأن وك أ ىتاىلهقا حدا ىأ ةمهلعفا
 اعدنياإل ىو اسلاغوأب انس الفالاو ةيصعملا نم ىأأ دوسالاركسسملا نيطلا اذه نب
 هيلطءاعدلا اذه (ىنلا) يصالقلاو صالطتاو صالختاك « صاخو مازاوادهار مح
 أ ص الفلاو رابدالا اذهنم صالملا ىلرسيب لهالئات ص املاو ماعلا نمالودملا بح هدفو

 عري ميالىلامتهللادم هبلط ىذفا ناو _يملوةرامالا سنتا يمص السملاو ةهنلا نم

 هةصالخا



 فيش
 | ا ب سس سس بسم

 ىلا باس[ أيه هسالخع ةيلعلا هتدارا تقلعن اذان ءالثبا ىذفالارايدالا نمهسالخ
 |ريلكوم ىف « ىندنبو زابىابو راب تسد إل ىم هنالةروطملاةرهطملاةهيرمشلا ىلع ثابثئاو

 عضال ف كوئل ار سكب (ى)أنلو طابرلا ىعم(دن) ةحوتفم عجانه( زاي) يي ىنغكىف شرمم
 ابر جرو هديل ءسدلا ارهاظلا ىفوةحوتفم هلجرو ةحوتفممدي (ىنلا) ىنةادآث اللا

 سيلو ةسعي رشا ةداج ىلع كول س نه هطبشي هسأر لع طءاسضو لكوم هلع سيلر أ ديالو
 هيلع نعطي بارطضا ىرال ىهل الا ءاضقلا نع لفاغلا كسل هعئج لجو مدي ىلع ديدح

 «صانم وج سح نيءادكز و ه صالخ ينو بى دشيتيمادكز اإل ىو لوغب وأ

 أحلل او رغلاو صلخلا بلطت سبح ”ىأ نمو صال بلطتدسبةو لاب ركأ نم(ىنلا)
 (ىعملا) « قس ناجزصتآدني هك « ىنتممىاضتو ريدقتدنبإ ىو ابيحم مهل لوي
 | يهسسل !لجرلاحو رريسغ طابرلا كلاذ ىريال نال: لاءاضقلا للاب رنم ص الملا بلطا

 ىلعو مهمه ىلعو مهب راق ىف ءهنفايخ) ءاقشلا لهأ تس فلوق ىلاعت هتناناف ىفاصلا
 لرزالا ىف( مهيديأ نيب نمانلعجو) لاقو لاكلاو لاسم الا ذاودهاشيا

 ةيرشللا ةلظن (مهاتب انادس)دبالا ىلا ( مهفلمت نمو) ناممالانيبو مه

 ادبيهح رك اك ىبكلانيدلا مخ ينيهتاداشرلالبسودادسلا ب رط(نورصبب لممف)

 ىماالاءاضعلا لاب ر اكو لو( لانه تانج[ دنيونا دنززا ,«تانمكمردنا تسيل

 طابرتال دي دما لسالس نمو نا كيزل/ نم ملأ ن كلل نيمكلا ىف تو روت موهو
 |ركءرفح هدنكشي ارنا ركتههك:ارالكى ملك لبق نم لسالسل اوال ا
 ماغي اسضب ار اغا اور سمن سال كذا دلال (ىنعلا) ييدنكربتا

 ناري كتزازجاعو نارك |غيدنسنبا بت ىاإلل ىع سوبحلاوهن ونا دنزلا تائباورج

 نودادملاىهلالاءاضةلاوهو حلا لمثلا حطابرلا اذه بعت اهتناب (ىنعملا) «ناركتمآ

 ليحهتسن ىراكرب مد براردجا دنبن آن ديدإل ىم هنوريال مال هدفرومريسكت نع نوزجاع

 ءاضقلا طارتؤر(ىنعملا) قع نعم ( راك )ةمتملا ىازلاب .قةعاته (دسرإ يي دسم نم

 ةلاح تع ىلع اوي د نمالبح ىأر هلا ٍلسو هيلع تلا فس دحأب قئال سول الايدغتلاو
 فت اطالا ىل# لو ! هنت ب ىذا اهريكىدع ىف «-و رهقاسّدق ىربكلا نيدلا ميت لاق بطملا

 لبحر ها ذي ىلعف ةعسطلا تاكرد نيلف اس :-أ ىلا( هر ىتلابيذاكألا

 معي سو هيلع هللا ىف« ىنلا ناك هئائرولو ل-وميلعمتلا ىلهدمحالالا هني ؤرقيليالىوتعم

 باطما نبا فلظسا الف هريغ نع مهرتسي و مهعهنعهفلا ىدرني د حربضو اعبج نققانتملا
 ىم .الالاو ىلسمأأ باع ىل_س نإ ة في ذح نع ىوربخ أ لويد او تاماذا ناك 1
 هيلع هللاىلس نال (ىعملا) «بطحةلاج تنكمزيماللت « بهاولايعتشيربدبدإل



 مع
 دي ل سي

 مد كلا بطملاةلامج مال لا هيلع لاقت بطح لج بهل فأل ايمرهظ ىلع ىأر 1

 لزنفانيوح.!ذسملا كلابتبهاربأ همه لاتدب دش باذع ىدي نع مكلرذن فا لاقو 1

 ناك 20مم 8

 ىغأو (بسكامو هلامهتعىنغأام) لزنعلرو لام ءةمىدقأق اهم أ نا لوقا
 هفوس يس ريعشى م فلص (نأ سماو) دفونو ب هلت ىأ(بهل تاذاراثىصيس) ىنغي ىنعمب
 ىف هبقلت نادعسلاو 0 (بطملا]مخرلاب (ةلامح) ليج مأ هو هتفسو وعملا لصفلا

 لام لما ءذهو فيل ىأ(د م نمربح)اهقنع(اسه ديج ]لو هيلع هللا ىنلاني رمل
 ةيادلانيدلا محن لا نيلالح ىسهتنار دما دئيمربخو أ هنأ رسم الت عفوه ىذا بطملاةلامجس نم
 بطلا لمح نأس غنلا بهل أل كمي بىذلا ىذوملا ىوهلا ىأب طملاة لاجئا هاو
 | نم لبح) ىوهل ارمل امن لسأ ىف(اها :ق)تاطيشلا ىراصت اك الهناليغ مأر اص, نم
 زج ار مزيهو ل عنو ىوننم هراكتس نم ناكنمحرلا مآ ناطيشلاءاياورطاخ لصاو (دسم
 هثيعربغ نيعرت/ ىونعم ا بطلعاو لبعأل( !(ىملا) م ديدبأن نر هوربدبآديدبهك « ديدن ىمشجوأ

 ةده| ثم يلع دح اردقبال نا عفو لك هرولظل )هلع هللا يلم هال وميلم هللا لس

 نيكسسم عب دئثك ىلب وأت هلجشنابقابإل اكونتس ءؤلةزتووالوسر الا ةسوسحم اعل اروص
 0 اب نيلئاتي وأنت !نوامشب مهتبج مها دعامو: [قملت) مي دنموهناشي ا

 ةغين .!لسعأ نم هئانروو ل سو هلو لبس لوبيا اههامىأءالقعم
 اهديج قز بطلا ةلاح بهل ىنأ : ارم انوكنولّوْب ره اطالع مهيىنعأ 00
 دارملانأو لابملاوزعلاب ةروهشم نايفس بأ تخأ ا-+خوكلا نوكيالو روصتن الدسم نملبج
 اهلم بهلتتى تلا ةميهلا بطحو رازوال !بطح لمحت !منانراسنل ا لاعتشا بعس يطمح اب

 اسي ذأتلبطمل بءاس )سو يلم هلناىل هلوسرلا كوكو ةموضقاو برم اراندفونورانلا ف
 ىهللانيب و نيل الأ اريسفت ىف يلع ماك ةروسل | نيب عماج ةغبقح بطملل اهلج نأ اولعنرلو
 دئعو ةنبلا لهأ دنع هعوقو هبلا لويامر ابتعابوة ادهانيدلا مريت ابيرق يلع ماك

 ةقيقح دوهشلا لهأ د نع روك ذللا ةروصلانوكتف ةغبل اهنردهاشيدوهشلا لهأ

 نيل تاق لاخلا |ذهاولأ مهعيججرهأظلا (لهأنانةلودلا بح اس لوةصق ف عو رشتسيبلااذهو
 7 3 .اظلا لهأ لبءالغع مهناكتونملاوةلذملا نمزمتلاراهملا
 ا شيبواءدشنالاتو تشك « وترد تشرف كيث انزا كيلوي ىرتم لاح ىلع نوعلطم مهالو
 دار ىأوهو نقاط ةلوذلا بحاس فورهظراس ىسهل الا" * اضقلارعت أننم نكمل (ىسملا] م رت
 | نعدرو هناننوتخم تنأفةروصلا بسم تلا نا ا ذهايف ابك. راس كمادخةلودلابحاص

 نبا



 دق
 بأن ع باوثلا ى جشلاوبأ ىورو ءاع دلابهثادابع مكيلعف لزنيلاعو لزتاع عفن اع فارم نبا

 (ينعملا)  مهج توريس ناهن دنس ني انو مهراواتىمه يناعدنك قو ىو ءالبلا ريهاعدملاةر

 ىملالاءاشنلا طابروهوروتسملا طابرلا اذه نموحأو صلخ ا ّثح بلطتو ءاعدما ىف درثنأبإ
 :مدحأ لك اهاريالةهظعدويف امانا اش دويقلأو ةكتلا هذه نم طنا تستاهل فرس و

 أعرب ىذلا فراملالاذر(ىنلل] عديعسزاارقشيا ناد نوجا اباهتمالع نب ادم هكت

 ينلارتساكرتسي ولعب نديعسلا نم ىشلا معي الئ التر هاط تكءالعل هده ع زاده اشي و
 لالؤلا ىذرمايدشوبو دئادول كما زاهلاةغيذحربخأو ةءاصأان نهمأتلا لو هيلعهللاىلس

 أزوجع الهقارمسنالل الملا ىذ سم واعي (ىنملا] يي لالح ق حز |رتنشك د شاب هك
 م« ريسانتونويزدش تعاجنزا « ريصق نآدرا ديد ان نض- ناو يم هفدكرعالو

 ىذا مل ءالرارسالاو ردقلاو' .قلعتل امالكتلا اذهو (ينسمملا]

 افيعضراصتماهملا نمةرجشلازهأ الور عمن م ةوك انعطقأ الن أر ثنو لبا قةلزعلار اتا

 تعردزادو ما ندنكنهدركر ظريف نأ ندشرطشم ةكرملا ف عردشال ندنلارسأو

 ىرثمكلا ف اطتىلا ريقثلا لاذوارطش اناس ىف اذه يك تلهمىننديسر وح لامتوكو

 ىدورمادابثآزو رهنإل ىوتنم ةلهمزت نمر وغلا لم 4 قلا ببدأ لوصوو ةرصشلا ند
 ةارثك مسير مايأ ةسمخ يرلا لاو( قسما اك تن ركبم ىروبس نثعوج شنا ,تضيرنأ

 ٍقوثم همس بهذ هبارطشاُةِدْسر هعوم مراح نمواشاث ءردن ىلع نوكي و اهلوانتبل

 الاذعأر (ىنملا) يديك اواردوخ ودركىربسزاب « ديددنح ىدو م ىنحاشر سرب و
 ارخاتىأ فل هسفنبصلو تسد زكا 10د صعق ىرثك نص سأر ,قعرمةقلا

 (درك ) «دركربج تآتدروخر ار عبط «دركرزرسارخ ادع دايو ىم شعم لوانن نع
 ةيسرافلا مارك (ريج) بئاغرك: الم درغم ضام لعف ةسرعلا فاكسلا منشن نيعضوملا ىف

 اريقسفلا عسبم باف همغل برق تح لغسأ نصغل !س أر زعجو عب رلاأ:(ىنعما) بلاغ ىنعم
 ررذنزار دهازدركهاشق بذ+ توقو فمضو عوج إل ىم ةارثمكلا هذه ملم و لوانتى ع

 |ىهلالاءاضقلا بنج ةوقو ندبلا فعضو ع وما (ىنعلا) «اةرو

 ةولا نعةتعتم ةثالثلا لاوحالا ىأانوالب ءرْدن نمدهازل|تلع> دهعلا

 ال(ىنعلا) تسب شب وخدهعررانردلا تشك «تسكسش ويم نيدو ممازا هكنرحو

 «#فارالن نمراصةارثك فطقو عطق ىأر سكى رث هعححلا ةرصتلفسأ أ نمدمازئارمخالانأ

 هديشر وح لاعّتوكمدنارد مهو ىو هرسكى هاوخر ىأ تس ةطمت قو لس هدهمو

 لجل ابيدأتهيلالسو سغتلا لاذ يف اضيأ(ىعلا) يديشكو !شموكوداشكب وأ 3

 نديرو نادزدابار عشت ندركمسّمإط ريشبهلاح اواو بدأو هذأ بصمو هنيه عقالعو



 ف »و تساريتسدو بح ىأباضا دب مؤ ىو مهوطب رو مهوكسمو مولع

 ثماقو يلا ميديا لاما مهلجرألج ارعطت حلا اذ فو (ىدعلا) «تس اخي
 ندركمه تساوخ كارا ه طلغدش هدير مهدهاز تسد ىم ةهظع تاو مآ ثلسحو

 اهلمت تأ بل هدي ملاناشب أ هلجرو ةهوطتم طلغلابث راسدم ازلادياشبا(ىنعملا] ب طتس

 (ىنعملا] ينيب لسىاناوعردزربكلناب « نيزكس يىراوسدمآن مزردإه ىونشماط قس
 باك ايالثأف هديهطت ىذلا ةنصشلا ناوعىلع حاسو دحر اتم سرانىفأ نامزلا الاذى

 دج درك ارجوتاررا تسدها دم لادباوتضش نالف نباؤإل ىونثمراطنأ

 نيثىال هلوبممو حلا لادجاو ياللا عيشلا

 « ءاركسربادخ نس 3
 دهازلاهيشلا اروشمل ايفا ىنأ مالك ا!ذهناوعلا نمب تم اوهو ةنصتلا عمال (ىعلا]

 لحت نيه ىونثم ًأطغخالا ىناوعلا نم عقوامر ملأ الىفأ ده اش ”ىلعهتلاالث قوار نتعمريغذلا

 ىأراكلااذهر مما (ىنعملا) « تشب ل هارورسو مب رككاو تشزراكنبا| رم رم نك
 ىتنفك ل ىم ةنحلا لهأ ديسارو ع رك ايأطمابانمر دس ىذملا نع فعاوميانللامخاولا

 بيسر أريشفلادهازلا لاف (ىنعلا) يار شب خخ ءانكم مسانش وار شين نبا بنسمغادأ
 ىلاعتا !نم بيدأت ىيىرج ىذلا ذهو ىمغن بنذأا مهفأو بيدأتلاو عطقااوبرضلا اذه

 ترسك انأ(ىنعملا) مب راناتسدا دري ميس « وانامجاتمرح مجكش نمإلل ىوتنم
 ءازجورى اعتهللا لأق ىتيعىل اعت هللا ل دع بهذأ هدعبا .

 ديسرات « تسديت نادر دهع مك نءإل ىوتشم»و
  لصو ىتح مين دهعلار سكنا تابعو دوعلا ترسك نأ لاق (ىنعلا) 5

 هللاعمذ دفع (تكننخ) تلا ةروسف ىلا صن هللا لات تعطغت,



 ا(قفلأ 3

 هللا هيلع دهاع انج ىفوأ نكو) ىعظعل ا ذاغسل اذ ذه نع نايرحلاب |سنارم كك 0

 لاو هئعن اثم ءاغيل أون انفلا عام ةعب امل اىلغ تأبثلا دنع هفرنربسأب (اهظعارج أ هيتؤيسف
 ىادان « تموييز غموام ىابواب تسدؤو ىرنثم لاقو ع دهاءاذاهللادهعدارنو أو لتلاىل
 اذهومكملءادف نوكيا: دلجو انبلو انلجرواندب ىلا اواي( ىنعلا) يي تسود كح ىادف ىاوأ

 قيضاذ اه دينا 4لاقت هلابالا ةوةالولوحال ديثملا ىدينيب بشل لاقءاضرئاومعا
 نايمه اىنرديودعلاة فنار لبتو ءاشتلاب ءاضرلامدع نم نوكيا اردصلا قيضو

 اوضرومسونعهللاىشر ىلاعت لاق ةمعنلا ءرسنأ# ةبيسملاهنرسلف!تلاغف ايضاردبعلا نوكيا
 مالسلا هيلع لاقو فاش ءاشرلا نم ىلا بح[ يش "ىلا برغتتن ل كنا ىسوا ىلاعنلاثو هنغ

 م توف ىوتشم لاقو لمعلا ن ميل بتم ىغر ق زرلا نمليلغلاب ىمرنم
 .لزالا ف ثناك ةلالا ءذه(ىنعا ا) يي للاب ودومتارتىسنا هنوتو لالح مدرك

 اوتلابو كابلع نوكيال ىتيذالا دصات تنك" الو لعتالثلنالال الح كل لمحو اهب لنللا-

 كلاذر (ىعلا) « تسانكن ديجي نامأسا د ابو تسار و رنامرفواتسنادوا هكتاوولي ىونتم

 | ةعسدوكب نبا لعغي اسمع ل سب .سمأ ضام ىأ تساورنامرف ىلاعنوه ىلاحرلع ىلامتءتلا

 2 ب اهم ىلع ةردقدحالن وكمال ى أ لالتخ !الودا_فربغ نمهتلاعم ةكرامملا
 نمهلان دبي ىنعمو لالستخ ا الود اَكيقمَع نط لاوثم نسحأ ىلعر ومألا ىرج انعم كاس

 ميو اؤلح مهواقلح هديك هلو ب اذكر لغم اس اإل ىوتثم طالتخالاو لتذلاو
 | عطئاضيأ هقلح ةبحلا بل اطراط ومالا يسارك .اب (ىعملا ]نيعشوملا ىفءامملا تن (قاح 0

 | ىماسب ىاون ىوتم كال هلابك آو ماكطلا ىلع هسرح بسد همرقلح ىأ فاح
 نمو“ دك ان(ىنعملا) يب ص خم سوبحشمابراثكرب « صغمزاو»دعمزا

 ىرتثم مطسلا فرطوةفام لع صخةلا سويحم حوم ا ةرارحو نطبلاعوج نمىأص عملا
 مهب (تسرود) م« تشذوخأبراكص رحزا تشك تسدرو»بارد ىهلم اس ىاؤإ

 قي«!ارصلا ىهام ظفل ةيسانعاتههدارأو هر صح سعتلا لا ةيئاثلا تان وىلوالا لاقل

 ا دا اهبداسيىلا ةراتسلا (تش) موقلملا ةيسرانلا فاكلا عفب(ولكأ

 م ةراتسلا وأم برشلاو لك الا ىو هدلح صرح نمراص قيمجلارمملا ىف اتيان م

 (نلا)ناكىعج تدوبس(هدب) م ءدشاوسرواكو جرفئنوش» دبدريردروةاءاسىاإل
 تيمعام ن كا ة نها ةرثكب تره شاو ةنطفو ةص# بح است را هو ةربثكب جيف ترقتسا نماي
 موةسم ظفلنا ىلءقاقنلار نالذاإ ةرهتشم موةاماو ج رفلاةمآش نم تراسالاردالا نع

 ةغيسصتيبنوةر يال سرغلا تال ثينأتلا ةمالعهسفرهظرل ةيسيرافلا ىلا لقتال ىرع
 نمذيعس نبل هس نعراسلاباوبأ نعنابابج رغلاو نطبلا اولاقءالعلاو ثينأتلاو ريكذتلا



 اوأكرا ه وخلي ئداناس ىاؤو ىو ةنملا ل نهذأ يلج نيمو هيبح نيامىل نهضب
  نسح مئالم هعبطو ماع ةاشةلارثك أنا ىلهةاضةلارثك أ رعدأ(ىنعلا)ك وردرزوا قوشرو

 جيرعزا « بارشن؟تورامز توراهردمكلن ط ىم ةجولارسأ و هدو شرلاو موةللسأ نم
 ىذنعيو امهدوجو ىفرمشملابارشلا ىف ثورامو توراهلب(ىنملا دسداس نخرج

 تقوامسهغرهشا املام-منءاذودسبابلاراسء اهلا جور عنعتوهشلاوةعسطلا ةبلغ
 انهودوارسفنلاةوهنةبلغبف وجوز نمامهل كن شن ةرهز ىعستةأ ها تنأهنا آمهتموكح
 افاوثعو اهحوزاولتةراوركسف بارشلااوراتخاةاهحوز لفوأ بارعشلا برش ديب مس تريلا
 |نودغصي سانلا نيب ةموكسلسا دهداوباكمخالءامسلاباي مولعدسو ةيتوكسلللا اممم ثيهذف

 م نكمأ امهملك املانمةوهشلا كرت لقاسعلا ىلعذ لبان رثد اوبحو هافسلا لي! لك

 ىاطسلاديزربأ(ىنملا) م زاسغردلا لهاكدوعنر دديد و زارتحا دركئيارهب زاديزيابإل
 || أر هنالبرشملاو لك أملا نمز رتحا ىأزارتحالا لمف صر ذه لجالهرارسسأب

 اوذنادرك شيدنابسزاإ» ىو ةالسل !لغاداروتف هنو
 بي-قركتفابابلالاوذريزيوأوهرثلاذ (ىنملا) ي بازارايس

 دركت اشغآ « بكتدررخ مهاوخغ ىلا كوتش الإ ىونثم هاما نم برشلاةرثكوتلع
 ىأبانءاطعأ هروزعفاذكءاىلا برش اال 8 لامن( ىعلا) ييبانداد شيادعنو
 الو ةبللا دنعالا مانتالو ةقافلا دثعالا لق 10317[ ةنالث ىلع ثينيذغي رطا !نالثردق

 نبا ىونثم انالومو انديسس لاقاذهلو ةئس هاما اهتعنف ىنبمت
 : ِ ةيضقلاءذه (ىنعملا) ينيفراعلابطقوناطل واتش
 ىلاانالومرانديس عج مث نيفراعلا بلطف نيدلا تاطلس حو رهتلاسدقوهراساذ عب ونيذلا
 «تسيىركشرداردهازدرم « تسد قاح ىاربدث هديربنوج إل ىم لاف ةءاكم ا

 شوو ىرتشم ةياكسشلا باب طن ردهازلا لجرلا مرجحال هقل- لجل
 مادقهم-اراص (ىنعملا) .ييقلحتان ؟نيدبرشفورعمدركاه نان شيب

 سانلانيباروهشمةنأ له بيس انور همراسوا دا همءا ناك م دعب عطق الا جيشلا قلما
 قاف ةزو عطا خيش تاماك وف هديت عطت لح بيس ىعب قلاب

 !) «تنإ ِ (ىنللا) جستلاو رفضلاو هر نتفاي نم
 عطقالا تلا ىو هو هب لظنبام شير علاو ىروما لات هسشي رعب طقالايشلادجو رئاز
 مي رعرد ه شيوخ ناب دع ىأ ارواتفك وو ىرنم هيديانلكي البز جمب داك

 دما



 يردن بانشىدرك ارح نا ىوكالر غل
يغ نم مدنا اوهو نابسلا اذه ىلالأههتسا تل هن ئنىال

 يسال اي

 يلو اي نوكأ تفكودرك مسبن سوط ىمقايتشمالاوةبحلا ملارفا لحأ نم بدالل بعام
 0 ال اداعت آلا لاقو مئه هوذدو هل رذع دعب (ىنعلا] ياك ىا ار ئياراديذع

 نياركمسم ميغان ىء ردغلابك اي ىأاك ايدحالء فة كتالو رسلا !ذول لع اكلا
 هحالرملا اذهلفتالتمأ لذا ىلا (يلا) يسخن ف ىيبح ىنييرقيف و ىلا

 موق نازا دعب لو ىمرارتسالا روبقراوحالا بول ب جوم ىل

 نيش اورذشلاو علا عج ردسم(تدبفاب)« شندبفابو
 اوءاهلاشيرعلاةوكيرم نررختآ موف ىرج ى ذلالاذ دعب (ينعملا) عطالا عشا ىلع عج ارريعغ

 عام ليسن ىدركر ن ناهي نكن ءهراكدرك امونار تمكح تذكن لب و 1
 ب ٍرط ىلع هرسىله سانلاعالطاىأرإمل

 هيفح [انآ سائل يحكي عاما +ا ةالةمكمل ارت تن[ قلاب

وأ (ىدلا] «دندش ىركشسرتر غنيا كدب ىدنج كيك شماهلادما لإ
 ماملالا 

 ديلا مطقومو مغلا اذهىفشانل انمدح ًاركراسعلاوملاى عشلا

 ادغدك « ير طردوادوضولأس كم له ىزتم م بفنأ ىف 9
 هلا نانو زط فايثارمواباذك الا ناك امهيشل أي (ىنعملا )يقي «ر فردا دركشاوسر

 تلالفرد « دندشرناكهمرزبكمهارخت نمط ىوثم تاسالانب رق ىقارهشم هلءج لاعت

 الاء .هزحلارافك ةعاملا ىإ ةيرلا كنت نوكيت نأ تاهاالانأ (ىلعما) «ةاوردبداكر

 ميلا نآلا ىلء هناا لوأة ابها ىل مبدا سدرفك-1ثررم انها راكب الا نال

نوكبن ناكرد ةصسن هو نظن سم نأ لف اعلا ىلءف لالش فلا مههذأ
 نأ بل |الىعملا

 تو هداك« راكش ؟عدركب ينم ايكيا و ىرتم ىلا تلالذلا ا اوبهاب ركب
 اهيكنيطعأ نأ, ةءاركلا هذه رهط نأ(ينلا) يس رنا ثسب

 كلنيح (ىعلا) يناهس [بانحزا ةدركتذر و ناكدبيكي اهب مح م ةلصملاب

 ىلا ةبادولاو ةسبحلا نءايدرالبأ هايم ينلان بانج نماوديالاو )الا نيك الا

 مي ض مغ شاذزاىدادىلتدوخو شيب يلا بارك يا ىارتئمول ىمءامسلا بنأج نم يه

 || تأب كاعلاو انج تاذورمال فكل ىطعا تنك انأقتاعا تاماركلاهذولبق (يماا)



 انقل

 ني |. ىرتلم طلح |هم اهل اعنسا؛!تفا هلع مام جا ديال ةلخات كديعطشب حورلاو
 ةماز اركلاهذه(ينعملا) م« تمداهبنيارج زا غاجنو تيدادزاشيارعتماركس#

 لجالو ءايلوالا ةبحتشبت صاوذجتو ناظلا*وسنماوونبو كاين اهوريل مهل .
 انلاىدتبل ة.الولار وأ غارمملا 1

 : 1مزك ةنشذكب نازارنإو. ىرتم كرافتقالالاةب
 ءازجا ب رهترندبلا ترم نملفوختوهو ثريتوتقرم لاذ نمالما لعأ (ىنعملا) يندب
 تديسرريسا مهوعفد و تفررتزاابو رسوب رغتمهوو ىع يفاهسجلا توماوهو ندبلا
 ريتك ريسأ لهو عقدا لسوو لجرلأو تأرلا 3
 نذلا ةرصملل ل سراك ةمكمم ضي را ءةيسراتلا |يلاهتوةزمهلا
 لجرلاو مهسدبلا عطق ىل# نومرث ةرحسة أرح بيس ناس ىلا سه يابو تسد عطةربنارح أس نآرج ببن لاغا ذهلو مالسا امالهلا لضفأ انبدن ىف ءو ام ماع نو راهو ىموم بر اونمآ
 اولاةنوعرف ةروسلا هابو) فارعالا روس هلة لوهملا مالا اذه ىلع مهمادقاو مهنم
 كلاصع (قلننأاما ىمو.اياولا يبرم ا نإ كيو منلاةنيبلاغلا نتغانكتا ارجالاسنل نا
 | راهلتا ىف هيالسرت مهتاقلا يدم نذالل ل دعا اّطمام(نيغلملا نحن نوكن نأاماو)
 اوك ارداةقيقح نم اهوفرس (ساينل ا نيعأ ار رصم) مجيمعو مهلابح (اوقلأ اطف) قا
 نأ ىمومىلاانيحو أو يظعرمساولبْوإ تتاح عوج تبح مهوفوخ (مهوبهرتساو
 أرهظو تنث (قأا عتوف) مههيرمتب ويلي (نوكفأبام) علبت (فقلتىهاذاف كاسع قل[
 (نيرغاساوبلةناوكلاته) همرقووعرفىا(اوبلغن)رعسلا نم (نولاواك ام لطنو)
 نا مولعا (نوراهز ىمومبرنيملاعلا بربانمآ ارلازيدجا-ةرمسلا ىفلأو) نيليلذاو راس
 مكترالا (نذكدألبق) ىبرم (هيمنم؟نرءرنلات) رص قاتبالاسعلا م هردهاشام
 ةرخآلا ف درعجار (ورلفنل) ناكمجوىاباتوم دعب (انرلاا اواقديعج أ مكيبلس الغ) رسبلا ةمجرر جلا دحارلكدبىأ (فالخموحسوطسرأو عينيا ئماتالل) ىم ملا. (ترلعت فون اولهأ !نماوججربخل دلل ىف ومتركيركل) هرقعتس ىذلا (ادهنا
 ديدوتدرك © نيعل فرهرف ينارثارحاسسإل فرم .لوقي وانالرمراثديس كح صامالملو
 الا ضرالا هبو لع ةسايسلا,:رصسلانيعللانوعرف ديلا (ىنملا) يينيمزربت سايس
 |وفهأالىأ نيفاعم مكيفنأ الو مككسم الو مكنبلس الث فال خ نم مكملجر أر مكيديأ عطفأ نأب (ىنمما) م« فاعمنانمرادتعزي رارد سب « فالمنزا نانارو تسد ربك ف ىرتثم
 ميناكو سارسور دنفي ونغو مهر ونامهردنا شكت شا دني ىمهواإو ىو ادبأ مكتع

 بهذ (ىنعلا) يب



 الديسة زعل مهني خربت لزالانمزلكى أ لزالك 0
 تاهمهرتزاسرزرفيرغو هزرناشدوبك 8
 || تاغب وذكر تامهوت نم بعرو فنا رختوناذجر مهل

 لاقوستبتراناهالااولسو زعل دون ءامدس

 نالاولاذهلور 0 0 و مكب ع كوم
 يملا هنسجرو شكو تسحر داس دما هتسناددو ةزاردوخةياسإل ىو هب ةيآلاررشالكأ
 ةقيفما بن امللاوطنو مهحاو رأن م مهماسجأ او زيمىأ مهئاوذ نب مهاطارلطو (هسلا)
 !لاهعاو نسم اولالدلاب نيرتضسم ىناعمج فاكلا عشب كولو رهمو تعرممم

 مياثرازاكيرغادب ركدغ «داشرإ دمركا ديدركد ياهو ام شك
 2 يأ مهرادشسة سم ةثام ناكر اكلم انو اه (ينللا)
 بارتل|ندجمر هور اراك !!ذيهيف امعان مهقد ىل اعلن ا بح

 | سار هل اوهر نيواوه لص عمت فرعا لار تا: اراهزا عر زلم ىهىتلا انامل
 مكمهر عورغزا ه دناهديدنوحاروبيكرث ننام اق ىرتت.كرنلاو ىمراغلابلمعتسي
 بيكر تلا اذهل سأ ناتملا نماوباشمأ .هللانااو أرامل ( (ىغلا) «ةادبسل

 |مدولاع ورق ساوفاضل ىمماليلفاونآ ممم م دنع ىف دس دعم مهفولبو ىف
 ذيول وصْلسْواَوِء و 1اس
 اذه(ىنعلا) مي تسينالاب تسد باوخرددوررك «تسئن نلظرداتساوخ ناهج نا إل
 «لابشتوكلا ماو رعشربك الا جشلا لاق لابخو موب ةمية لسا ىف ناكل رنوكلأو هول اعلا

 نم ىرارطمالاو م ا 0
 ىوتم يافا ل سملو هيقررمال 1 ( قمر مطل ىذلار هلم بهذا مدسجو ملاسملا اذمه

 ةمئاولا يف (ىعللا) 6 زايد ثرمع مهي تساجر ثوم مه راكد رب ثرنعو لا بارك ١
 الالهلا نمكيلم فوخالويب رطل ارهاشبأو لحب الس أراضي أ نضار ارمءالسارعطت نا
 كصغناىقعلا ف ةسوكمم أت اينالاهذهى مجامئارتالاب وهلا لهأ !ًذكررضلاو
 نوح ىسردزت « منوداردوخردباوخ ىدسب رك . ع م سكملاب و لانه بانه

 تأ ىولم ا



 تسل ميلا نمزيظرووقتال وش مرتلاف سفن تي رياد (ىنملا) يومي كريم
 (ىنلا) «ندشدراب دسوهز اك بت سين » ٍتدينابه# باوخرممل ل ماج ىم يع
 تناك اذا ذك ةهطق ةثام هنوك مالو هسئمفوخالاب ررل ىف ن ديلان اصقن مالكلا لساح
 نبازط ىم. ةيدمرسةمهنوتيدبأ ةداعس ا وماشمالا ملا دخنركيهناالئازالطاسنالا
 ةروصلا ىف امن هلا هذه (ىمعملا) ّ مان لح كريمغيب تفك تسمئات تررسجك ارئاهح

 ىلصيبنلا عمن 5 لاق رباج نع مانا ل ملسو هيلع هللا ىلص يبل الاف ودعم ىندملا فوة

 ملح مالسلا هيلملات ايئدلاامهللالو براي لاضقهجولا ضم أل جر هانأذا !|سوءيلع هللا
 هيلع اهفرارفلا مك لاق نيم ةضم مال هيلع لاقئرخآلاو امن دلا نيدام مك ل اقف متاسنلا

 مكبهنيوك األ يرجاذهماللا ءيلم لاق لجرلا بهذ مالفاشلا نم ملت
 ىذا !ناكلاس « لوبقىدركوت» 1» ىو ةرخآلا ىف مكبةريوأس
 هل ,رط نم اهتبق مانلا لح ان لا نوكوهو غب: رشل!ثيدحلا اذه( ىنعملا) 4

 موصالخا ةرقب رظنلا| ذه ميلعز وطمئانلا لسانك توكل اان ةةرقملالام نم نكمرلو
 ديلغتلا ةبت ممول قب مهريغوة ده اثم اهومب اءو دبا .نإلب يأ لورا ال, لوسرال مهديلتتدعب

 ةيبنلابلاعإ |عومجمنافروتااوهي بانه املاريغ نركماللصالاو غرف لظلانا لعفةسوسحلا

 ىانادن آن .ارخ ف ىرنثم ىهلالارونل ع وبتلا لمأو صد لظلاكن ملا ىلا
 رف لاذ ال ءؤو افي ىرتايو دضم اب (ىنملا] هي ده بارعتر دوك هدف دن باك و دضع
 كرب ةلفيا نك زي ىف ان ءاكمانلا ري بأ كىنمموتل !ىفراس هنأبئانل |ىرينأب اينالا هذها

 |رهاظلاى موتلاو مونلا نيس ابنها ىف ثانلظذي اعنف نال لذ ب جت مردلا

 تاكرا تم ةاظفرلا ىف مهلا يرن 9
 رئل ليحتل ااذد (ىما) د و 1 ,
 مونلا يف نركوه ىذلا ؛لاذ نم هربخ الوهرغمتاو تي أرو تنس فنلا ذه أ, انظبهذأ
 3 تاو هينىأرو همزنىف همانمويو لالا ىف همانمؤن«-غةنل ةبسنلابرركم همونو ىفاسثلا
 ىذلا اذه بكن لنظفي و ادحارامؤ بست تنأو موالارركتت ا امون مونلا تنو
 اينفاناتلعنا اذه ايفاناظةي سيل ةقيقالا ىف نكلو ظفيتسا مون هناك هسفنئأر



 (اندف]

 |زوكرسكي مل رسصعجال زلطملالءاضللسفن لك ىفثرظنو كلسبلا نيه تو غانا لح
 دهاوخت نوح « دنكشارةزوكركركءزوك »ىو منو ماوملاكةرسك نمر غنت: الو مغ ندب
 الاذضندعب هعاجرا بلطي لا املازوكر سكت ازوكملا عنادا (ىنعملا) < دةك مئاقدوحنزاب
 |رظناو هرسكىذملا عاجرا ىلءردقأ قيما لعاشلاو امان اصبح هس هرسكىذملازوكسلا
 نيدللا مخللات (اهاموأ اهنمريخ تان اهسذنوأة كن مؤسنتام) ةرغبلا ةروسقىلاهت لول

 ضعب نو ده اشي امر ماء ىلا مام نم قرتلا دنع لوا لا بايرأ ناةراشا هيفو ىربكلا
 امان ماةلاواهو تول ءاغص بس يي قمل اتاك ةغيطللا ةروصلا ففي رشلا مئاقولا
 هيفةدهاشملا نودها م.آماقمىلا مام نم اوغترا

 :وأتاماسقلا تانآن مب ؟نممسننام ةوغراشأف لاملاوأماقملا كلاذ
 ا ىهت اريدفْئشلكىلءهنلانأ معتم [ولئموأ ةده اشم كلن نمرنض لينا نوالا كلاش كلارداب
 | ىمعالا نركب( ىنعملا) يب هاري دسك ىسرتتارازهاب وهاب سرثدشاب ماكرهارروك لف ىم نكمل
 (قيرملناكو لو فوخ فولأب ب رطلا ىأي ىمجالاوهيذعوتولا ىأرثبلا فو وطعن لك ىف
 |لجرلاامأ ( ىلا يي ارهاجو ل افمو ادا ديس «ارهار ضرم ديدانيب مزق ىرنشم باونلا
 ا ىدره دزران شاوفارزوأن ل ىمزرتحورتبلاوةرذح ا لعب دعب ءاررأ قيرطلا ضرع ىريريصإلا
 .هتبكرو لبر فحرتالسغن لع يفوتنا لحرلا(ىدلا] يي ىرهاروادرادكشرتورو
 ءاملصااوءابكر إلا لؤضيهن مهو ضمعت ىتم مه لكن مورلالاو فولخا
 الا عاونأ نماستنتيلا مول عتب ا نوما الو ةماعلا نولعي ردرخآلا
 هرذةرص- ناك تالايملاو ماهو الاتوثمأبوادسغ مهتاجرد عفرلاببس وكي
 الب ىو اولاقو نوعج ار ئأ نم سيرى نا ضالاولاوةبحلابارشاويرعشو ةريصبلا

 نحت ديرام |: بل عفار نوءرفاب مق(ىنملا) ي يةسيب فوغ 9 أنو

 |ج رخ الو قي رطلا ىف ففونتال نو لوغو تو س لكم
1. 

 اطيل ةسومو هانت زصي ل لاطانثسو يعنرارشالاو قولا بيودادعالا سس نيرشعلا

 |« تعبت هنهربارام دوخ هنرو و تسهم ديزودردبار لمه رخإل ىمنوءرقاددل ع رصتنالو
 نويل ئم اديرىلانا اولاقو اه درعيو |مبح الصم |! ناقانادبا ةةرخى ره نوهرفاي (عاز

 ىونشم اولاقو لوسوا ىوت باص ىفامسملا مسجلا تالعقنأو نسحأ ىرعلا اسنلاهتزنق 1 ناو أ |
 ندبلا س ايلالب(ىمملا) يراكبانىودهىا ميركرتشوخ و راثكردما ربو نبا سابل بإب
 قاف ندبلا ذهن الروب اور ورسلاب هقئاعن لم ابلاهقاو دعا, ةقئاعملا ىف بشلسا بويحلا اذه

 زن ىات سين جان بر هتزارت شوخ 9 ىمعنام قابلا لو سولو ا



 جادو قمحالا يججار* ايلا نركسو فاكدلا عمك عاهلا الب تن نمي نرعرفاياولاةو(ىنملا)
 اذهلر هير السي ديرلاب ناله ثم نس [ئثنسبل جازااوندبلانمدي را |سأرلا

 لهاجلا لاو أن بو <روشمالبةعب رشلا طارس لعل أسا !لاوأ نودي عرمش
 ب ردانبالا يما يغفر منا ىورردرايس كرتشا شب, رتسا ددركت ياكش إل لا ةاغلا

 جاي تنأو اريثكىسمجوىلممخأاتأ للا لاقنأب ملا مادقرغبلا اك ناسف ذه
 يق يقدءارردو بيشو زارغرد « قيفرشوخ ىارغشابرتسا تفك 9و ىم اردانآلا عمال
 بف فاقيرطلا لو لوزتلاودوعصلا ىف نسح يفر تنأ نماب لمملل لغبلا لاق (ىتسعلا)
 م ماهههنم « ىورمشوخورسربإ نول ى م هكواسلكشملا
 الب انسسح بهدبو كاوجو ىلع طسالو ل سأر ىلع عمتالوب رطلا ىف تنأ (ىنسلا)

 ايس ةعاشتولا لغبلا ةينكرىسأر ىلع عفأ ىوغلا لاضاا لئمانأو ام اسو ايوس
 عرسأ تناك لاغبلا نا ىلع نم ىرر زغبلابةيدرلا قالسخ الا بح اس نواتملانولثعو توعل»

 بطح لمامنأك اذهلو اهلنهللاعطنق للملا |ملعطدف دورغلاراش' بطمللالثنباودلا
 هقح درو ىذا فنألا نيالا نيها ال جرلا هاي ثوسل بهذي تانرلا

 لاقو جالسا ةرطم ىلع
 (ىعلا) «ىغردما اونو: ارش

 ىونثم "ةلحومةلل متن اكو أ ةساب ضرالا

 دعب (ىنعلا) يك تسب زي دياب نوح كنف غاوبان دور تيم ةكئمايوكز ابار بيسنرا
 ىأو رشاعأ فيكو شيعتلا قب درر ط ف ىشمأ هوى أبن لعأ ىتح هسة ابي ل ! اذه ىف 5

 جمطاوهر تدي نمةيسراشلا بلاعب تسيزو ىرحاو يل نجد نا لع بقينا
 ىدالبزامهدازادعب « تسر نشورونرنممشج تفك ظ ىوام ماعطلا ةثيجتو
 ةرطاولعلا نماضي أ لا ذدعب كنيع نمرؤنأ ىع لغبلل لمحلا لام (ىنملا) ي«تسرطا

 (ىنعملا) ب دعو .ارينوح ظىم كلاهلاو قلازملا قي رطا
 كاس فيك القعتةبقعلا ةيايورخ آرظنا ”رللسأو لاعلبج سار ىل مانا 5 امل
 اولعو لوذس عيبج دعب (ينملا) يهل مهدي غوار مامديدوهارئيالابو تسد همه سل ىو

 لمجوءبلق قف هلتف اربخ ديعب هنا ءارأاذا ىو ىلع هالاءاباىنب رياضي و ءارأ ىف

 هتةيلخواةداصءاسراسولسءءاةلعجو هن كسا ايعاوةبلقلعجو قدصلاوب
 /رسزا ىممدقرهإط ىم رذىأ نم حشلاوأ اورتربسب هنبعو
 اوجغأو ةريصبلا ةمج ىأ سأر نم مدق لكمشا(ىنملا) < مهراوا

 نب هادو ماك ودي دوخ شوي ىبيونإل وشم لالهلاو
 ةواوراثعزا و م شنسا

 طوق او روما نم صلخأو



 [رصن ىمعأوه ىذا عم ل 10 ةلذلا

 ىمألا ىوتسي إو ىو ماهفتسالا فرح فمي است ةملاانا ذهول اهم
 ةذس (لّمم )دوه ةروس ف ىلاعت هللا لاق( .(ىعملا )4 يملا ولا

 اذه (عيبهلاوريسبلاو) ركل لشن مصل نعال قي رغلا)
 هد م ,رك ةنالفأ )6( | نموا !لثم
 لب الحابل اببلاو اسس تلا اسيل مها رميا نهض لاو كال ىلا
 لحلايلا عمد لب 0 ع يمل

 عييهملاو هبنتي واللاب لم ابلا ىريو هعبقيو اح حلا ىري ىذهاريصبلاوال لاب لملابل و امس
 متتك ذا قاما شو درك ذنتالمأ « لمعي لو الط اب لطالاو +لمهي و اح قملاو هما ن دم
 است هتالاقو ه«هنوي ضوه هنوفرعتو هنو رم عبو هلا نمونلاب مك ري مسا |باط +: ومع
 (رودلاالو) ركل (تامظللالو) نمثل اورذاكلا (ري لاو ىمحالا ىوئسإامو) ران ةروسف
 |تولمرللا (تاومالاالوءايحالا وتستيامو) رانلاوةنملا مر (ررنرمللا الو لظلاالو) ناسمالا
 تنأامو)ناميالاب هيرصف هتياوكم منا يييم عفن للانا) ديك يالثلا ىفالةدارزورافكتلاو
 ىربكلانيدلا مهن لاةنيلالج ىوهتا تودع: قلاب ممجشراقكملاىأ( روبل نم وعسج

 نامل ظملا ف ناكوارمسد اسف ىبع | ناك هيلا ةبك فلا لبق نعل رع
 هللانا ايحراسف ايم ناكو برم تانح نط قر اسف دعبلا مور ورح ىف كاكوروالا ف نافذ

 ليلاس بلر الات نأ ناهنافصرونب هللاه يح .ممسعتنأامو« اشي نمعسمالكم هس
 هلا فيرّشلاتيبلا اذهب ماظعلا هرارسأ ب هللاانسّدقا نأ !ذنهلو ىنهتنا عامسالا الو رابجالا
 لاقريكق رغلا ص اوان ا دنع نكسلو ىمكحاريصبلااو مجالا نيب قرخال ماوعلا دنع ناك لو
 ةمفاسم هرمع ورفا مامن لا ل تاسنالا اونول«:الزءذفاونر دوابعي يذلا ىوتتسسي ل ههنلا
 سواسوو ةيناسةنثا اووشءلرمادقأ هسافنأو ل ايما همانأو خا ارفةروهشوةل م هماوعأو

 | نمزرتسح بقاوعللار ان ناكن م لكب اعست ابقعو مادقأ ىلا نمو لامو ءاج بحو ةين طيش

 نريخأ ىذلا رشم ا ىركتم ىلءا دار نوعرفل ةرصدلا باو تمن ىفع رش تايغماارقاازلا
 فيكو نولوالاايؤايآرأ نونوعبملانئأام اظعوابارثا كو اذمماذث أ لوب ءاك ىف مهعىلاصتللا
 نجح مكررا نحو كوت لا الا حريم مال مازحا باج

 عضبامو رجألا نطي ف :



 اىم هيبحو ل ايذجا

 قملا ةعج ىتح(ىهملا) اسر ددشابهدركش صير حزح ءا زج بذل امل مجاتإل
 ةرارحلا ةيلغ ةطساوبءاملاووشنلا ىف هازجالا عسجو بذج ىلءاسي رحدنونتا دعنالعو لج

 دوج هةركيلعتاو حو يازجا بدلجإل ىم لامتياملدبندبل
 ا لا

 ةدلخ) ضار ىهو (ةغشمنم
 ) فانسم (رشان) 0 لول تال با شارت .لديبنل)
 اىعب الفل ةاهمأ وطب نم (مكح رم مث) 0م لجأ يلءامنامماعرالا

 |نيدهلا مهخلاقنيلالح ىسهنا ةوملاو لاكلا اا( أيشلبتل) مكرمعن (مث)الاغحلأ

 فيكما كيامداصيا ىلءاردأتناكرئنهعم نكي مولر الك كو لانمن لانا ىلع ل
 (نمولاعلافط جارمناب ىم مالح أ ةبلزالا ةمكسملابتضَحملا ةيلزالاةدارالا نكملوءابشي

 ناك (ىنعلا) مدور دئادارتازجا اذغىب هدو دبش روج اهرذ اعجاب ىوتتم مدعلا محر

 ةينامملاءازجألاو ةيندبلا تارثلا لم ماجا دكت ل20 روسملاتارذلا اله عماج
 ىلممأ كف ةطساوريغب اوووبفلارداغلاوأح ورلا لا ذم

 ا:ىذلانايزلاٌ لاذ فو (ىنلا) م

 الا اامس ترلادسانك لامي تقلا بما دال سيم

 مدع كدادرفبنرجدبأ لبو دشن بئاغو زاناكو ا دانإل ىوتثم الح
 دعب و مونلا دعب امهو ابين ىلامقا .ابهذ للا نملاو فعلا نا مت (ينعلا)
 همي ىسنف :نمرانال ا كلدتعا ذهررفتا ذاق نا دوعيةدع ةوشب امه رمأيال توما
 نديسوبزادعب ري زعرمجءازجا عاقجا إب لاففةسملا ىلع رمثمثىلاعن» دنعالوبةمنوكتا
 اريزعراجسازحا !عامتجا ناس ىفاذه . زع ماج شي ال د شبك مهردو ىلاعت شا نذان
 ةروسو ىاعتهنلا اقري زعيم ما دف لزالاك اهكرثو ىلع هلانذاب اهضسفت وعن مالا هيلع
 راج ىلءابك ار سدغملا تن. ىع(ةب رق ىلعم)ةدئ از فاكسلا(ىذللاك تبان( وأ)ةرغبلا

 0 رخام اهنوقس(او ورع ىلع) ةطقاس(ذي + راح يعر) رز را
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 (هللاهتامأف) ىلاصنا اماظعتسا(ابتومدعب هللاءذهى مح ) فيك (ىفا لاق) صل شذ
 تبيلرلف) مك ىلاعن(لاق) كلذ ةيغيكمب هئابحاب(هثسبشماهةئام) أو
 كَ رطل ماعةئامتنبل ب لك) بورغا دنع يحرض. رابلا لذ اال يرشموأمو
 اوهتن كدر امح ىلارظناو) نامزلا لوط عمربغت(هنمشيبل) يسعلا(لبارشثو نتا (كماعل
 ىلارظتاوسانلل )تعبلا ىلع (ة,1ثلعضاو) لعنل كلذا نا عف ح ولت ضم ءءاظعو انبمءآرف
 تينكو تيكر هفوللارظتن(ا م اهوسكت) امين (اهز شن فيك كر امحر .نم(ماظعلا
 ىلعةقادا)ةدعاشم رع (يعالاة) ةدها كلاب كلذ (ةنيتالنإ تع .ورلا ةفؤفنو اهلل

 مهنا عمداحالا ارش او محبا رخل ىركتا ل يضل ةينالج هاش
 اعف اهل كّسالداسجالاب اهقلعن تناك ح اورالا امنااولاةوحاورالار شت اورفأو او دقتعا
 هدادعت-اردش ممتلا نمم دو هعمل شح ايف بدال لعتبل بنكسملا ىلا ث عبي ىبصلاكس وسهلا

 ىف رعت ىذلابوأ ةوشس مولعلا مهمداغتساو لضغلا لهأ ل فحم ردخدو بحكم نم جرو
 اعجترينأ هنأ ريكا دعب ةاسالذ مولعلا ىف الضانراصو بنكملا
 :نماهلصح ىتلات ايئزملا مولع ذب ةسدقلاحاورالابتلصناو حابشالا نهم نمتجرخ ل
 ةحاحالف سم ا لاف ىف دحر ءونوتلا تاياكلا لع نم ةيولعلا حاورالا نم هتداغتساو سملالاع
 سوسوبن | طيشلاو تالب وسإلاينعمهلِ ون مه وفن تنا :تناكفداجالا نس ىلا عجرتنأ
 ارب زعمتلاتامأ نيسلخملا هدأبعى ل ءهتمحرو 4 سف لاكن مه اصس للف تاجشلا هذه لم مهل
 حورلاريزع ىلا متنا ناىلءمالمل اميل دل هيجح مهايحأ عمم رامجو ةئاسقلام
 كو ترتر در كار بيها كا :وشملاتاذهلو ةيآلاهد حرام عم

 بكم (ترب) خسفتو دسفهنأب الرام فر اظن اوريزعاب مصا(ىنعملا) 5
 ار غابو شوكودو مورست * ايشازجاميررادركو نزشس ل ىم كدةءىأك يلع
 ىاتسدول ىوتنم هجرو هنذأو هينذوهسأر ءازجالا كلتومءازجا عمجت كما ذه (ىنا ا
 ةبنامسجة وسعت دب4 سيل ىلا هت هقلذ(ىنعللا ىلا ) يي دهديمىعاتجااراهران هده ىثمهريوزجو

 انيق مرد متالوتح اناقجا بتر رام ناس اعصار
 ف زوسو نمكد زود ىمهوك هب فزمراب تعسر دركنردإل ىو مهعاقجا لبق قرغتما
 زو واهب ر إو ىونشمةرباالب اهعيمجعقريىلاهت هلا نأن عبقرتلا ةعنس ىرظتا (ىنعلا)
 لبملا ةلمسهملا"ارلارسكب (تامسير) يزردثسينادبب كدلادنانغآ «نزرخ تقوىف
 هيداراو ازرخ هزرخي هربغو فلخازرخىرهوم ا لان( زرخ) .]ةبنالا(تزوسو) طيملا هدارآو
 دحاو زردلاو ىرهوما لان( زرد) رهاط مة يسرافل !"ابلا عشب (اديب) ل كلاوةملايلنا
 العو لج نما اذك ةرباالو طبخ ىاعن4 سيل ةطايحلاو ل شلا تقو(ىنعملا) بوتئازورد
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 ارش دكر شو ىوتم رثأ ةرهظب الث يح اتسحاغيطل طبخضوزردللا ارهظال نبي
 ,ب زه ايوريزع نانايعرشمللر ظنا لنبع عنا (ىنملا] يك نيدجوبرمتا ءهشدلا تيد

 .ماسقما اروماج ىندساناللىم ةيشا وعجرداسجالارشحر ةمايغل ىف قبب الون
 فجالثوللا قو يحوامامت بعت اسكر تح (ىنلا يماقهاز ازدهار فز ران
 اهترمدصعباهتايحود اسجالارشعتر ارشح توما لبق نيعبلا لصح أ ذا ىنعي فوم او م اسغهالا نم
 امابوداسجالارشج يني مصرا الاوان ااا ىف بغرتال نوملا تقوا

 اينثءالاو ماقتهاللا يحن
 ةلهتاوف نمنيمأ تنا مونلا تقوا ذك( (ىنعملا) ميىتىابسح لج نا »م ىنما

 ناشيريددركيمهحرك# "باو تقو ىزراندوخ صاوحرب إو ىمتدبلا ىلا هب ةيوسنلاساوحلا
 0 لل تاو ساو لم قعر (ىنلا) ي«تارخو
 ررنفلاو تول نمعز متو بارخو طم

 م
 روش“ 0 ا

 بابا هتان داشرالا اي ىنئاكممالا حقوق (قدنآ) ّيتانل-ارا دٌدضو رىاشكرد هناتما تايمز ارم دوج ف ىم قمل ليدس ىلا ىداتبتو يسم ارو دونت ١
 باص أ ءداشراباوراصىأ بولغل .عمج مهسارسكي نامل ةضورا
 اه صولا .ناكس انال ىدنممراضود اشرالاو ةنايدلايرهتشاىأ مادق !بهذاذا لوسرلا لاتايى علا يشير موق اي :ىرمغيب تنك قو كمبولت

 ةباور.فو هنمأ ىف ىنلاكههأ ىف يشل ارمع نبا !نعط
 تاونما ىلعاو لقت الخالا ن نسحأب ايس يشف يشل تيبلهأ لاق (ىعلا) 5 + ثان ىاوكي فرج لد تض- هو اثم. لها ش تفك ةوحابس ليل ىو هنمأ ىف خلاك
 هي ٠ ريدا ديزرفرععو ل سمزامإزب ىم بلغملا ىساع
 نو نيذاطر هظلاءانخ|عمةحوب ىطعن الدلو أر سهر توم نم

 -ردك اي ٠ ارب ىراز وت ركىغونإو ىوم وعمي ت شد
 5 اةحوتفملا“ 0 (ح)
 تال الدالو أل جألتنفأ (ينلا] . عظعلارب !|ةسرعلا فاكملا
 , .رم البلف لع سيئريبك ابدأ



 (افْذلا

 كنئمنآلاانلرمأ "ىادس يلقتا فةحرمكا نكيرلام (ىنملا) تراك زانامتسديمل | 1
 قأت نحن ىدتتمإب (ىنعلا) مانفردارامونىراذكمتك ه اشي ىامياوت ديمابامإي ىودلم
 |زوردنب ارا وح كم قيما لاعلا ىلا انيشل_:لوافلا ماعلا بانعدئالنأب كل.أب
 ا أونزيامل (ىنمملا) يتطور نآينوتام عفش دوخ ترش
 تنآ ف يك ارنا ىفا ذك كلاحداك اذافانعيغشتنأديدشلا مويلا اذ ةلادعلاةماقال
 :ماركابام ه راهي زبسش زور نانجردإو ىوتانيلع شن ةرخآلا ف
 ىمثلتع اشو كمارك الدولمؤثم نحضنميغنامأ الىذفارتماىل لو مويبلاذلا ذلثم (قعلل)
 نامزلا لاذ ف (ينعملا) يناما ارم مرجت عيه دياغاك « نايزدآتسئنمادوام تسدولا
 مرجل ادبأ ءيفقببالىذفانامزلا كلا ذ ىف ةعافشلا كش ءبلطنو كيلا ئيتلن ىأ كايذواندما
 لاق (ىنملا) م ري رثلشاارثمرجنمرا ذكى نيظقسرزوركرماغبي تفك 9و كم نامأ
 ءاكيلار عومدلا بحسم _ىلءاسعلا نيمرح ا عدأىمةمايملا مويإ سو هيلع هللا ل سينا
 نمط ىم ىتمأ نمرثكملا لهالوتعاغش فيرستلا ثيدحلاو |

 | عيفثنوك |[ (ىعملا) نارك دهخكح :ازناثئاهرات
 !ر ركل هارنايساعإو ىم ليمثل باذعلا
 دهم ايرثكلا نمو ءاسملا صاخأ (ىنملا)
 نمنرغرايىمأ ءاطص سفنو (ىقنل] يدرك زور نمىاهتءافشنا ه دنفرادوخ ما |
 نيئذملا ىفةعافش ملاكغاوةعافش1 ثوباتصال ىمأ ءاحلص ىورامل ةمايقلا موبيتعأ فش أ
 مهل لب (ىنعملا) جيدورئذقان كح نوجناشتنك « دوباهتم افشارناشي كلب يا كرتشم
 ةنللا ل خدي لاقءناىورا4 لوبغملانذاننا مكمل لم بهذي مهلا اسعلإ تاع اش نوكسن
 ايزاوهندم « تشاد كريغر زو دزاد عجل ىع ةعمر لثمئتمأ نملجر ةعافشإ
 عفش ارز اوردقبالىأهريضرزو رزارل عمال ماوادبأ (ىنعملا) يتشارفرب مبادخ

 ارزتالنأ ملا ةروسف ىلاعنهللا لاق مخاض ةعاخشل جات هسفن ل. هرب غرزاو دزوف |
 ىردق عاق ررزاووتلانأو ىرخأآس فنر_> ةلماح سف: مهتالىأ ىرخار
 تيد ار ششي عرش عر دمو رص نم ضرالا هسجو ىلع ارخ كحال ةمايغلا موي ف

 هلا ىف سلوسرلا ناسمل نع ملك ةب اشم هتمأ ىف لاك هموق فيس اوهو فيرا
 اردناوح قحلوبترد ه ناوجىاتسضسشتسرزو مكن 19 ىم لاف لسوهبلغ
 سوفلا لثم حلا لويق للا فيش باشر زوال, ىذلا لاذ (ىنسعملا) #ناكفك
 خيسشلانالسوفلا نمماجسلار وطنا هقاراث [ء ثمر هظت هقالآلا يام ىنسعي فكل ىف

 2 دورمك عشا 3 هن اىف ىف نمق يملا لهادنعوأ



 قوكيىذلا ةروصلا لهأ دنع سلا (| (ىنملا) يديماىبىاتادبومنب انعم » ديدسوم

 تسهر ىونثم  لاقو راشأ لو رعشلا اذه يعن !لمالا ليلقاب ضسأ هرعش ىعيا يره

 دوسالارعشلا كاذدوجو (ىنعلا) هي ومرات دام شاىتهزان م وايه هيس ومن

 ىني ةدحار ةرعشواومراثه دوجو نم ببال تسح هتينأنا نع ةرابعو كلاسلا ىأءدوحنو
 دشاوسهيسرك «“ تسواربب دنا شا ىتههكتوجإل ىع تاضايرلا هدوجو نغيولاذا

 ناكر او يثوم هس .بهذيودوجو# قببإلهناامل (ىنهلا) هب تسوموددوخاب وأ
 نم سو فظناذاض أ هضعدو دوسا ةضعب تسعي تسونو دوأ دوسا هرحش ةروضلا بسح
 فو هيسىومنآ هوو ىوم ةروصلا رايت االو يشرفنا فيتو ومالا قالخالا

 فسو دوسالارعشلا لاذع (ىدعملا) 4 ساكرمو شيز ىونومتآ تسن « رش
 ةلظوةيرشلاداوس نم نفراعلا دوه لب ض أر لارعشو ةيعللا

 تانبتلوريغص يلا ناكولو لمكم لكم جشدقارونبرونموهفاءيهذأ نملكف سفنلا
 (ينعملا) ربي ويذجشاممتشك انناوج هكم ريغن درادىدهمرذنا ىسعإلىوتثم لاقاذه
 ذاياشتقولا اذ 'نكيإ هأب ىدانو ايلي ازقي يأ اريفن كسع دهم لاف ىسيءانديسا

 .أه)ا الم ةروس ف ىلاعت هقالاق مو
 )باري سم داو تن ثيحاهظء(ارذاثيشا
 (تراشأن) دولا اذهل نبأ نخ ةس كمأت ناكا سوزان اق(« هوسأ يما كوبأكاكام)
 ىناث [هقادبعىنالاقايمس دهملا ىف ردحو ىأ (ناكئم ماكن فيك اولاث) هولك أ[هيلازو ل

 يرابخا سانا انك[ تنك اف رابم لما راو ليجفالا عباكلا
 مهن لاقديلالج ىهتتا(ايح تمدام) امه فرم ىأ (ةاكر اوت السلا, اشوأو) هبتك
 لايم تاراشاىأتاراشالهأ موغلا اذه نأ ىلارعثي ىربكلانيدلا
 ننعم ىف اكن فيك اول حور فن سصداوتلا هل
 (ىنملا) ب رسب ىادشاب لهكتونن: :فاسواضعب زا

 برجو ضي هتيلو ءرحش ناكو لو ميت سيل هللا لهأ د نعوم شعبي ىف اوةيوشلا هف اسوأ
 ٍتاكه يسوم كب نوح وب ىوتشم نسما اونيعبرالا نيب نس ىنعي الهكدوتي ىداوابرومالا



 هلل
 شفصوزيوومرسرو ف ىوثمنيلمكل افا صاوخ نمالوزيشن سيلوهف هءاملاوربكسلاو
 ادم ةيرشل اف اسر أن مابقايناكناو(ىنعلا] يي تسقانآوأ ثشرعزا هنوا « ثسيقاب

 يد م فوعلا نم سوه كة نالبخأل مس إو شي ةرعشسأر
 هنجو زل جلارذم نابي اذه يتب ركاانرج يشكر ذعإ» لآقاذهلوهتادثم لوبقم

 ا 0

 ىلع ةمشو ةبحم كلسمأ الى ا يناظنالوف زلعشلالات (ىعلا) ميقيفشلدو

 قلما ىسس أ ىعالا ايلومتلا لعجامو قش مالا ةمرلاع زتتالترو هاناقيفشايلثو ىدالوأ

 اون «تتسن ةرفاكه لج ناب هجر نك ه تتح رارامرافكه مهربإل ىم ةحرلاو

 ءايسنالانأش نمنال ةمسعنلا نيرا ءرامكلا لج حور ناكو لو راذكسعل ا عببج لع ةدحر

 | قن *محراو سانثلا محربال ن مهما م-ريالدرو هنالىلاعت هللا قولغع ىلع حرا «ايلوالاو

 |ضرالا ف نماوحرا ىلاعتو كرابن. ري توم ارلاو» اسمسلا يف نم لمرض رالا

 |شلامناشاهكتشزا رحمك ه تساش و تححر اكس ربإل ىمءاهملا ىف نم مكر

 سانلا رام نمبالكتلا ئيثى الالاف 'اطعو ةجحر بالكتلا ىلع ىل ة در زاب(ىنعلا) هك تسا

 | ميوكد زكى مكى سنآ ل ىم برضه فئؤدسملا مسا ةغيست ديلا .لا مخفي شلام

 ىذه باكتلا اذ ىتح مم دش نباح هد(ىذملا) ع ادخىاشناهراووع

 هشيدنا ن ارد مهاارناكسناإل هصلخ برا لوذأ ى أمءاعددل لونأ ىنضعي

 ىقبالكلا .ذهالسا برااضإأ لوتأو (ىنفلا ]را كتس قئالغزا د شاين كو راد

 ابارابارادرواب نازإب ىودم مر اراكس الخلا نم مهل وكمال سركتلا لاذ
 ٍضرالا هو ىلع*ايلوالاب هللا نأ لاذلجال(ىنملا) يينيملاعلل ةحريناثدثكان »ب نيمز

 هدايعلمهع#ن أ هللا ىلا هّلادابعبحأ نا السم نسحلا نع درو, ,ونيماعلل حر مولع تح

 (ىنعلا) «صالخنكرئاو كداوخاروح « صاخءاكردىوسةئاوخار قلخإلل ىم
 مسهلعج عبرا نأي قمل نوم ديو هستيحخ مس, :!و صامل هملاعل هقلخن نوم دءايلوالا

 ماد يوك دشن نوج « دنب رهبوسنيزادبافب دوج إل ىرةامتلا مهلرسي ورفاولا صالفناب
قاو ايعسرا دهج قلما نورببناجلا وله نم ةمجصنلا لحال ايلوالاو(ىملا] يدشبسرد

 اماد

 اذهر كتر باب مسيلع خفاىأ بابلا طب رتال براي هه ا لعأ لوي ممتوعد نيل اووكيولا

 هللا ىاهّلادايع ببحيو مهلءامدلاو مهد اراب ةدايعىلاهللاببعح ١نالقطشملاةيترم

 تثمر » !ماعرمدوب ىو زج تمحرإلل ىع ىلاعت ؛نع حري الئ ذأ دجو اذا تح دهملاب

 انوكسن ةءالولا بح اص مامهلل ةمحرلاو ب نركت ماوعل ةجرلا(ىنعلل) ارم امهدوبىلك |

 «لبسىداهدويايردشمر ه لكبه تشكن يرق شو زج تجرإل ىو سانا عيب ةماع اع



 بحاس ىنعي ل سلا ىذاه تراسرصلا ةحرو لك نيرقتيراص ُةيئزطا ةتجتز (ىقلل)

 ناك اذا اذهىلا عت هتحررصل لسب هتتر اجو ىلولا لكمابحاصل نب رفةيئزملاةجرلا
 نوكيف هلبقاملةلمل اةزنجم تبيلا | ذه نأك اذالم وم هلا ىلا اهجار سوزح ىفنيشلاوهو. ,ريعشلا

 -رترعسسلا ماوس ةزنسعوه ىذا ٌميشلو ماوعلا نا ىسعملا
 اهمكح تذغن أو ةيرشيلا ةيئزملا ةمحرلااهتراتةيملا ةيلكة حر مامهلا لماكتللو
 .اهستمحر نات مامهلا ىلاريغشلا عمجرتوأ, ليسلا العو لج قلمارحأ ةيداهةحرلا

 دش تيمابحاس قلو ةغيفم ا رح ةحر نيع تناكذ ةقيفط ارح ف تيحتو لكلا ةحر
 ةمحرلاءادنلا فرح ف زمع اي دانملاقا ذهلو لبسل | ىداهنوكيالءريغو لبسلا ىدا هو لكلا

 (ىنعلا) يدرون بىداهوتارلكت مر ه وشءتسوبي لك ىوزجتمحرإلل ىم ةيئز
 ةبت سه قتلك ن جلصق  ماوعلا ةبنم ىف تنأ نمل ىأ ةيلكل !ةسمحرلا, سنا

 أد شرملا ىأ هبناجف ةمحرلارحيريسل بهذاو ب ةيداهةيلكتلا هتحر رظتاوداشرالا
 هك انو ى ع لاقت بملانخلا ىلا بئاغلا نمهنافتلا دعب بئاغلا ىلا بطاح نستغتلا م
 ىف ىو زمنا مادلم (ىنمملا) ير جب ءابشا دنكرازيكريدغره رحب ءارالا ديواتسوزج
 | لك ذ عي لب ةيلكللا ةعساولا هنحر وب رط مهكر ميلا نلارط لسعدإل ةيئزلسا ةمحرلا ةيبره

 هز ليلا اهرداخي امان ءةعطقلار دغلاو هرم لافرصلا لامأ ىأءابشا نمريدغ

 اةتشدنم مم عطتني ىأ هلهأب ردغي نال ل ءان يعم ليمثوهوأ ءرداغ نم لعام ىنمج ل يجف
 ىوتشم ل هالاالا ل هالا فر عيال ىوف.ىف هز امملاَوههبَْسْلآَو هبش عج هلبشاو هيلا ةجاحلا
 ارمظمعيالغتاان(ىنملا) يدرون وجار قلخايردىوس م دريءركمءاردلا هدوحإلل
  فيكو ةمحر ارحب ىلا لسي و بهذي ىأ ىب رطلا بهذي ىتمةحرلارعص قب رط ةيئزلا ةمحرلا
 عوج لي سنوج هرعت !ءاكتنارصيددرك ل ستمإل ىعرصلا فرط قام اي أب
 لموت رطلا عاصر مت هيهنراق ىذا تقولا لاذ ىلولا ىأر يلا الصتمىئاعلا نوكي(ىنعملا)
 ليسلالثموهىذلادوجو ىنب ةفيةحارحجىلا وسو بسب ورصلا ىترهلاوليسسلا
 هيلا لسويوا دج أ كب الورعجاا وليك قب رطلا عطمب الرحاب اسمالالبقو رههلاو
 قالا امدداو (ىنعلا) دوب ىديبأتونجروتايعزاهت م دوبىديلمت توم ددتكروإط ىو
 ةنياعملا ةهجنمهداشرا نوكيالديلةنللابو ذم هنوك ةلاحالعو لج قل ا ةصحررعي بتال
 تلال ةياكحو ةياورلاو لقتل لف نم توكيد ما هلالاوىحولا ثيح نمالو ةدهاشلاو
 (ونلا) 6 همر دركي فاوجريجش م همهربىراد محر دوج س تنك 3ظ ىمةياردلاو

 تنأى من عبطتىاوح عارل شم تنأ ةحرعيملا ىلعثل ثنا اىدعب متل

 داصف كنوح » شي رخ ديزرفربهحؤن ىرا توج ىوتم نيعجأ لقا ةظاحي لوغشم



 ممم

 | مرض جالاداسفدا امل ك دالو لع حوشاست الئ ىال(ىنعلا) م« شين هزناشيحا
 نب وري ىوشم. اهواك و اهللب نبأ | دها ثلثي وبعلا عمدت لا دهاشدأك امل (ىنلا) | م« تسارج يركو# ى رت ديدو تما ديلشا محراوكنوح ف ىماولمكأ نول وش
 نمره لهجشلا (ىنعملا) يك زومتدوصمهىدز صف شابندوخ « زوم ىاشتفكب ودك
 ءاتشلا لصف سفئزومهأب امل لاقو اهلا تفنلا ىأ أ سماللموجو لج املكللا «لههتأ ما
 ماوعلاو ضياشملا ىواسستيالا ذكنالسغلا ىو اتي الكف فصلاوهو :وق سف لس نوكمألا
 ناهي و بثت «ديجحركن اشيا ديد صرك هج ف ىوشمراسمتالكماسملاو ماوهلاكءارعلا نال
 نيم نعاو نطو اويبقت وص ابح اولكر وؤوماؤلك ول مهتلج (ىعملا) يدك لد مز
 ىوننم ارارحة/ناعمو بوبحلا ةدهاثم لاكن مىئيعراطماعاطمنا نان بلغلا
 اليوم يشي روتدوسمه نك ارورور جزا « شيوخ شيب نيهمن اش يبوح نم
 اموره لهحوكى هجو لعجأ بدسو هحو ىأ نمنيتسثيعمو نير شا ىاذق ىدالوأ ىرأ
 «. كامزرودزادتوربب هجرك ىموتأ الو حزنأ الو هحر رج أ الو هشرخأ الو ىهجو مطلأ ال
 نعىأ كمزلاو رودلا نع نيجراخىدالوأ الك ولو( ىنعملا) يينانك ىزاب نمدرو دنثمأب
 ني رو رسم نيحرف نيبعال ىف ارا أفي هكَل ندلا بلاد نمل امترالاو توملا بنام 1ةرئاد
 ركب اكبلا(ىنملا) يي قاضوٍتبلآسوهتلززماب م قارؤزا دوي نارسجزاهيرك لو ىع
 باوخر دنا لخ و ىم قانعز ل اتيوءازعالا ىدالو أعمى نكس قارفلاوأن ارسسملا نمأ
 نالموتلا ىف مهد الوأ تور ,ريولملا (يلا) جن ادخ يب ىمه ى راددسبن م ٠ تاثدننه أ

 خأمونلا ناك ذملو ساومل نع مهام مهدرعتل حزرإلا له أ تونالو ةعقاولا ىف سال
 | ىوتثم ةيرشنل بهن عي تظقية اس ىحال نالائابعمهارأ اذك ينظم ةلامانأ ن كملو تملا
 أرتسأ (ىنعملا) يمكن اشفاتخردزا ارسح كرب م مكن اني ىداردوخ تاهج نزلو
 حور ةرسصت نم ؤديساوح قار وأ هأو ةيرشنلا لاء نم لجن | ىأ اسنخلاعلا نمى سفن
 نملايلا لال اوح ده اشف مئانلا لمن وك أو ىدوجو ساوح ماكحأ طغسأ ىأ ىدوجو
 لكل ناههلوقو ديزةصق ةمجرر لالا دلما ىف هو هيلع هلا لس لوسرلا لاوئس نم هتعمل

 | ىليل ترهسأو ىراهنتأمطأو ايناهلا نع ىسفن تلزم لاقديزار كلن اما ةةيقح امون
 | لسهأ ىلاو نوذذلني ومدومعتتي هتك !لهأ ىلارظنأ ى اكوا /

 لوين دبر صب نم لسجن قاروأ طغسن فيكو ليقنانوشعتّماو ر فوود اهتيراثلا
 اذهاب (ىنلا) ينل دييهدشابح ور ريسا لمع « تالا دشاب لقعريساس حلب ىوننم
 |عبتي ف يكريسالا نأ نيت اذه لما خورلاربسأ اتقبل معلاو زقعلا ةريسأ ساوح ا تراس
 ناطل لا عبتاذاناءاعرىوفل اعسمجو. ,ريزو لغمل اون اطلس حورلا ندببلا ردم ف ناكسفه ديس



 درك ز اس مهر 0 هرأك درك األ تسمو
 ىوهلاو سفنلا بيسة دابملاو ةعاطل انه *ةسطوب رملا لقفل دي ا ممل

 لفعلاتقاسىأ اهئئيدةطوب رلاهدزاولو ل مالامطو ناجل الرا دتلا بابسأ هترأو
 اريآىو رهتقركيس خوجه ٠ فسار كيدلاو اسس إلى وتشم تاعاط افرطا

 عاورأ |ىلاسءامىلءةسبناسفتلاراكسفالا نام-+اساوللا نملابلالاع ىفالم (ىنعلا)
 ساولاو راكمفالات دهب اذاكءاملا هجوتا ةو تكهريغأحا يملا لسثم ناوك الا لوُمءو

 !قوه ىذملا ل اعلا ىنعم'امر ولن ح ورلا قاس ءام نع

 !ىنلا*ايشالاءاملا حو تاطغاكىنعب ناريالار ف. .وأ نانا ا ضارر نم ةضورا
 نكلمقم تسد كم بلقلار حورلا تطغةيل اراك الاوةبوشالا ساوملا كلذك ال

 | نميري لا لاذ بهذي ملا دب( ىندملا) ييدرخ شيدوشىادبببأ و دربىو سلس سخ
 دعب ق يملا بوبحلاتلقلادهاسشي ور شعلا ما دقتوزلاءامرهظي نامزلا كلاذ ب بنان بلقلا

 ساه بابحنوحوبريدو سيسبب م تورت ارارسأو توكنل ماع ةدهاشم
 ع هريفل- الا عينهم يبات شك ادبي تفروسليوح
 -هبارم هاطا .ايلارا يناول وبما ىلا بهذا بانكلا

 سلة! ىلا سو ةنوكلا
 8 لفعل لامع نم اهقتعي وىلاعتهتل هت يبا ذارا ,راكفالاو لابحلانملمعلا

 اديازف سخ « ادخدي اكن لع تسددك-ةوحإلل ىم لاتاذواوحورلا

 ىأامدو هرءام ىفدا در ةرا ,1ا بارمش هيةسيالو لفعل ارمي دتدي عيال ىلاعت هللا نال (ىنءلا)
 مكعو قاما سارح اوراكالا لوشوفاف:لا ىوولا سخ راش ة ود نما: -ورءام ىلع

 ةيويادو قلاوتاقلعتلاب بلقلا هو ردكتبو قيفوتلا نير سجق حورلا ىلع قرا لفعلا
 تاركونادنخا .ارهنآ وب وأ هديشوي د: تك م درهاربآ قي ىم ىلاعت هللا بشن ممرحصو

 ءانقنلا" اره نمسرولاو ىوولا وشب توك ورا "امو( ىلا ) يت فع
 ةرتسواباججىفاسمتلا ءاوولا هلل عيوأ
 يك اب ضابقنالاو فعشلا نمنركي كل ةءواكوصم ارورسس*وهلا الاذتوكي ءاوهلا ياتو
 يب واق ىلع دورجي نيملابشلا ناالولدرو و ىمعي وصي ىوهلانانىوولاو مكانادرو اذهلو
 دياشك ى- وب اوهث سدود تس ىوفت كنوج الو ىوتثم ءانهلا توكلم ىلا اورظنل مدآأ
 طاير ل فيو ىلاعت هللا تفي وهلا ىديت طب رىوفتلاناال (ىنملا) ارز فعتسدودره

 كد



 اذن

 اديةالاو هاجر لامىوهلا بحا سل تاكا ىرهلانيديلكء الجار املا اذه لقسلا ىدب
 لغسملا ىلع دانبلاةنينروعيسص الل !نيديلاناماداموتي اسفتئاةوبشلا

 الامساك فو نلف ىلع دسح أر ديالو ناتطوبرملقعلل :بناسورلا ةيقلاو ةيفعل وقل اد

 اريك الاد هم ازهر يفت لاهغب رطر عرفنا هعرسش: الع كوالل»

 دوت موكحت هيج ساوح سل ىوتم انليس هيد لا نيفاودهاج نيو فاست هلل لاق

 ةك احتناك امدعب بلا ةيوقلا ساوحلا (ىثسملا) يدشن مودختورالاسدرخ نوح

 لمن لكتال ديس ومو دخراسلك امو كرتدمل فعلا ناك ال كل ةموك ترام

 بار سح وو ىرشم تارهشلا نه دعن وتادابعلا قناع هيحاصو ساوملا بلغ لمعلا نراغ

 لعمل فعلا بحاسو (ىنمملا) يدي اعنيفهكات م دنكردلا باوخباوخ
 ةيوسنملا ةسيفطنارارسالاو ةيهلالا فراعملا تح مهمكح طب يىأموثل ىف موبالب ساوملا

 «اهيارخ د دنبىرا دبس مهو ىو هلاعنم ىأحورلا نم اسر عفرتو رمظت ىأ برش: بيغ

 عئاقد ىرب ةظفبلا تقواشيأ لفعل !بحانسو م عاما دياشكر نردركت مه

 خنربلا ماع لع عالملاببس !مربعي اوبأ كلذلأ ماشي أهل مخي ولالا مام ف اهدهاسشي

 توكسسهلملا ماع ىلع عاش لا نمو يراستخا تومالم تفي !بلقلا باينافىعلاوا

 اوحن ةسقوو تاووشلا كرت دهاجلار تاضايرلابالا ىرايتخالا توما نركبالو
2 

 جوف هرظتورررضلا ثلا ةسقتنأس لا ذهب تءارقث قو ندشانيبو ىورردار فصمرب رغ

 عر يرشريبةناغرد صم ه نينن عش ت[انارده دول ىء ة«ارملا تفر اريصب هنوكو فصلا

 شبل كعب رشلا يشل تق امفقم قفل امايالا ف ىأر ره ١ كاذ (ىنملا)

 يقفلا يتلا الاذ(ىنعلا] مي زوردنج يشك جدغازو دره ه زوقتقورادشنامهموأ

 او راسن يدهازلا نم لكرارف اسمريرشلا جشلا دعو مادق فيسعلا تقويزوةرهشف راس

 تسانيبان هكتوج تارح ف صم بحت ىا امن 'تفك ظ ىو امايا نيبح اصنمو نيمومجي

 هاب هسفنل لات اعمر يرضلا عيشلا 3 | ىاراد (يعلل) م تدار شب وردنا

 بدنا نيردلا و ىم ىمج أن داصلارب "وكي املانهنوكي ئثىال فعسملا بيهلا |

 |ريغفلا عشار اس ةركشلا هنو (ىنمل) يي دوو شاب اصضيا تين اروازج كي دوزف ىششي
 ىو ادوحرمر غلا يشلارييغانهن وكسب سبل سفالالثاف دئاز

 اهتريرشلاجشلااذهو (ىنمملا) مهنضمآ ا. خاتدكمن نم « «ةعوكى سما: تسوا

أو افهم هطن امج قلعو تيبل !!انه ىف ديحو اه انعمةيقرفلا تانثملا اننا مش
 ليلق تملان

 ذب روس شم مسرب 1 ذرب ىدا عرب ىربصبان« مكى ريس ش مخ مسرب انو ىم انونج فعلا طلتغالو بألا
 | ةيضأيعلا ببسي فتح لاؤسلا نم توكتلا ىلع لرضالواذه لسأ نس 4أسأ ثح (ىنلا)|



 اثمنءويلمدو إد يأرالس امقلريسن امن ىفاذه يدش جرف بجومل او زاريسدكت يت نياايتدركلاؤسزا هتخ اس اهقلحم لهو انين عمتلا لسريمغبي دوا دكديدنوج نامل
 نم صالذلل ابسنوكيلاو كلا نمربصلا نب ةيشل ذي اغلح عنطصا مالسل وة الصلا لضن أ
 نادالوبنهاز م دئكسفىردرك دمها ارددجإو ىوتنم اماحديدملا نم عئط هيرالسلا هييلمدراجتا مكملا نامقلىأر'انولاوءانصلا لهأ دو د بنانلسنامغل بهذ (ىتسعما) مياهنلس نهازدركىركديد مافسدرادىوسنامماتفروىوتثم جرغلا ايجومو مقلا
 ىفابذس دالوبلاو ديدحلا نم للا بح يري اعلا ناطلسلا كلاذ (ىنملا) يدلل هاش
 ل ىونشم ن زمقم» زهر تلصنا ىثحاهل هغارفاب اهكش ىأ ضعب

 متطيصت شى أدوا دا.هلأسأ دهب ةغتالدوكت عال ذه( ينملا] ب وتوتمقلحرزز اسك
 لاونلا نم لوأر بسلا هن ى دعب لاق( ىنعلا] ياتسرهرزو زدوصقمابربص» تسرتيلوا ارمص تنك دوخازا وو ى م ةداقتلال اس نأ هتغينلو شعب اهضعب قلم ا لاصفا
 حورلا بوم اببىذأني تالاخ ةيرشل فاس واللو تالي وسن, :سفنتلا نا ىريكسلنيدفلا مجف لاق ليجريسفبوقسي نعابك م اكفسوبةلؤتمتىلاسجتةلاءلاةىوغأ ل يلد دوسقللربصلا
 ىنربث دوج رشم ل بجو بصمر نو ئاضضو هه ماكح أ ءاضمالا ذا ساوم او اهنأس اقم ذو
 كل رس نوكيريصتو هلأست لان( ىنسعملا) يب دوبرت ناري هلجزلربس خرم و دوشتسضشك دوز
 ,ى.نامزرد مه ةزبنتنامقل كنوجل ىونشم» .* | نوكب كربصم ده رم لهسلادلا لبدعنأ هلوصح نوكيا 0 ا ريصوبزا لهم هدوشل صاح ازريدوسرببرو» ىوشم دوصقملا ىلا لصوأو روبطلا لا .نمريطاريصل اريطافشك لمعأ
 قف دوادراساضيأ تكسو ريصى أ ةزبنتد امنا ناال(ىنملا يت آدواد تمئسزا ماد
 6 .ركيل |نامفث مادا ممسلوأعر هردقلملا نم دوادائديس عئطسا دعد(ىنعملا] جب وجبربصمب رك نامل شيب هوا ديشوير دو ديزاسهرز سف وشم هيساذراذأمانللط ا ةعنس نمنامزلا الاذ
 يار مخز فدو كلب فاسمرد . ندا تساسلوكينزياتفك ف ىو ريصلاداتعم
 عفدفو بر ,رأ ان اسم ىف نسح سايل اذه ىنفايدامفلابط احم دواداثديسملات (ىسعملا)
 ١ 0 سس بسسس سيسي يب بيبو وبوس سس سل < تسبظاجرهوفادرءانببك م تسيمدوكتن مهرب نامل تفك" إف ىب ماهسلا بخ

 حك هوزا ممراودودباشدجييك لو فرم هسفن اثات تسوسو تدازو بحعنتلا



 |(ىنملا] كد دنمدآربصوسمهي ابعك يديرت [ىحايهك نارازهد لل ى م يضاعللا نمريصلاب
 نيدلا متل انءايعكى دالاربصلا لشمررامأ ءابنت فولأ ةتاسناسنالا لحال لا هلهقل قلعخ
 دبا ايندلاف سمنت اتابهتشموىوملا كرت لعربسلاب
 تاكسي هي وا نائاوخضصمو انييت ثياكس هب

 (ىتعملا) ع« نامزر دلكشم لاح شنشكف شك هنأ وك انو دركربص تا يهمج رجال ىعض

 بش منال ىموهو نامزلا لاذ ىف 4فشكل كما ل اهلا لام قوربصلل لعقرفلالالجرلا
 توصل فسنعمم (ىنملا) ديدبا ربثامهتتباوخزا تسجب هس دينشارتآرقزاو
 | مز هك 9 ىو بئ املا كلن ىأرو مونلا نمط يمت ارفاسملايشلا لاذتآرهلاةءارق

 ًارغي ناك حالازيثلا (ىنلل) يتسن آوزأرربصو تشك يشسرد يدناوخ ىروك
 /ءيلعيلاةىبعالايشلا لأسو سنن ابا اةؤرمو ريسالمرذ (لاو اساصتعت ف صمم نم
 قريصو هقربس ماسقأ ةخ ىلع راسل ريأللان العال ةءاورفوتاعالا ف صخر بصلا مالسلا

 ,بلاو*أ ةيديربسلاو ءالب قفا يفر بصلاو »ا ههربصل ايها نعربصومنلا عمربسو هاب ريصو هللا
 ِ بنها .ىونشم ءانميمتعربصلاو ءانودعم

 1 سب رعلابءادتلا رحاب فدا موئرتله اءاهانعم(:1) . روطسوم»

 اريقفلايشلارن اسملا لاق (ىن#عملا) ديك أل ب ههىأ ةومباهرسف انهنكلرسضلاةادأ

 قاوخ ىدجت[ و ىماروطسىرتا ذكر ثتاذكف يكن عفا ىم عمبملا هلل
 ىذلاىأ ءيلعّسممو هتأرتىذلا لاذ( ىنعملا) م« ةداسهبتفرحربارتسد و ةداتفا ناببا
 دتاكو تآرغلا فوح لع عبسأ أ 'لديت عدو طافت إو انايعءارتقآرقلا بالك مهن ف
 ريسلا ىف كاعبص!(ىنعلا) دنت مىرأدفرحرب راظإك م دتكيماديبر يسرد يعبصا لكم
 نييعتل ىعم ادن بشق فرحا ىلع ؛لرظنبنوكت نأ, ت الكتل او فورطار هاب ةكرماو
 نبا « !دجنتل وجز هةنكى تفك لو ىودثم نآرقلا ىرتتباملكملا ىف ةراضالاب عبس
 اذهأ تدبلاةلاهج رع دعب نمايهلللاقهتمعمسال (ىنسعملا) بادن عئسزاىراد تبعا

 نمت هاوقرب «نامتسم لك تساوى حز نمالو ىونشم ىلاصت هل عنم نمدكست بها
 ةءارقىلع سب رحانأت اعتسمأي الئاقىلاعئهتلازمتيملط انأ (ىنعما) يي نايوصصه مصب رجا

 ثلا ىوام | مم



 (ءمج

 نيلاونبتنو هديدودرد مم دبورؤا رم ظناح متسن الو ىوشمح درلا ىلع صرحأ/< ترق
 ىأهركى هات رونونيمل طعاسصمالب لثأ اظئامتسل (ىنعملا) مهركف
 ادت ترضحرا دمك لؤي ىونتم انايعءأرثاو فمملا كم أ نأب ينبع ”ىلءعبجر أ كامزلا لاذ (ينعلا) ينام غاوش قصص ميكب كم كامزشآ ارجا هديدود»دزابإ» وتم ناسختالب
 درع لك الئاتما ةيرضملا نم ىأ(ىنملا) + راودسيما امج ضرر عبئا و ناك ص ئأك
 هليدح ف لاقدلا تال نسسح- نط ىأ دسيمأ اني هعسجو لكم ماي لماعاب عئاطاب ىميراك
 ديوك ارتدكم عن |رترشوخ ىدبماو تنل نسحألو ىوتنم يىدبع نظدنعانأىمدقلا
 كلر أب ؛لردقؤلمل بيس نبطللا كاماو انبانص نط نسحتنأ (ىنملا) هارت مدرجج
 اهنصحزاب هت دشابندارخدصق كت امزر هو ىونشم قرتو لانو له ىنعب ارثرب سفن لكم
 فحاملل نم:ءارفقاو أ نآرقلا ةءارغل دسك ناك ناءرنلك (ىنعملا) تدياب تن ارغ
 الاذىلاأ (ىنل) ييارهوج مسظعمناوخو رئاتوارت مشح مهداو مدناردنمإب ىوتشم
 درك نانمصه إل ىوتنم ررهوج دقني ظل هوط رت نح الرسن كلعرأسغنلا

 ىاعتمللا اعجاز حسسح (ىنجملا) ين دءاو ردنا فهما ذك
 نآ 9 ىوتثم داعيا فلخالهللاتالم دمر رمت 'ة«ارملل فصملا تضخاذ

 معلا كاذو (ىنسعملا) يب ركدركءاشدابأى ارك يآ راك لفاغ دسدن هك ى ريبخ
 ىونثم٠ ايا ل امغئاراكركمركمناطلسلاهن هللا -ةلا 5 لامعالا نمالفاغ نكي يبقا
 :ىلاعتدتلل وحرب (ىنعملا) مي درو بش غلوج نو سميه لست "رده دركءاش نك مشن دشخع امال

 فهلا رلقتأ هول وللا ةلظن ىو |طلارونلا لشمأمآ ىب حو كا ىرظن ىدعب مشنس) ز
 ضايتعادت رف دئاتنهجرره م ضارتعاارودوبنببسنيز إلا ىوتشم هأرثأو
 نمملا نمرملا ىلولا نمددارملاوأ هللا ىلع ضارتسع!ىلولل نوكبالببسلا اذهنم (ىنعملا)
 ممم الخام لكيلا روم أ ىوشم ىلع ضارثعا نوكيال بسلا اذه نموأ ءانمم لاعتمل
 (ىنعلا) يدهدتررس يمتاسنابمرد « دهد تروكسنا تغابدزوس رك لف ىمهضوءلسسرب
 ىتسمل دار ممتن اكو دهدوتسدار تبدل شتا 9كم باطما ةادأ ثالثلا عضاوملاىف «انلا تا رلعاركنازحالا يب ليطعي وابشع كلي طعي كيمو كانانسم لرومأ كون قرحأ نا
 | ىلمعب وادب هيطعبمرك ةراملا عطتالا ميشل اردو هلديال ىذا لخالا كلاذإو (ىنملا) يدهد
 نوح م. تفربامزا ضارتعا لسنالإوىم قوذلاباررصصمو ركسلا ىلا طونمابلت ثلا ندعم
 وهو |ناللوتءايلوالارئاعم نم بهذا ذهلو (ىنسملا) ييثفو دوفشمزادبآى ضوع
 ةئمملابءاج نمىلا عت هنا لاق .يظع ئبث دوعتلا ض هرع أي ىلاعت هناامل هللا ىلع ضارتءالا
 جلثك ارام شت ؟ركمشار » دسرئرك ا م شن 1ندكنوجالبى م اهل انمأر شع ف

 (ميعلا)



 || اذكرانالرابتعاال هنالتيروصلاىران هللاًاغط انا ىضاراث أر انالب ةرارح لآل سيما (ينل)
 | ريش نيديسأن ا سنن م ىور امل اضءالا ةجاحالءاشءالاةطساو الب ل اسولاهتلارسياذأ
 انلغر ونام ومامأ ىثعناكو البل اسو هيلع هللا لس هللا لوسر دنع نم ابهذرشب نيد انعو
 و« ىشو روادهدنوح قرح ىء لاقل ولو عملا ىف اجانغ موروذلا رتقااقرتفا
 هشلا بهذنا عمئالب“ ايش ىلاعتهّللاكيطعي ال( ىنعلا) ينك داغفامحدش تفارحرك

 أ ىلد نوفس أب السد سريغ نم مهب واطم لصح اذاهللا"ايلو أ لام الهو 4
 كنار در مكح اك دنثكت بالو ح ماك اب دنا شارك" يلوا ضغب ةئس9 بيسل الاوز
 ىاعتهف ١ىا نوعرضتيالو ىلا هنهقا ماكح ًاباوضر ن يذلا ىاعت هلل "بلو ب ةمس ف اذه
 .٠ تاورهرتآة سفنونك ونشاط ىوتشم . مكنلا اذهانباب لدن نووغبالو مكح لي دبت»
 || هتلا نص مهاضر لاكن منيه السلا ةس*نآلا عمسأ (ىنملا) <« ناهجبر ديم ارثما يراد هك
 لاغق ىلا عت هللا ىلا !واهتب اما مهرثك [ نع درو تلف ناناضارتعاهنلا ىلءاين هلا فنوكسبال
 ءايلوالا نم (ىمملا ا) 6 دنردى ىعاكو يزود ىمههك « دنركي هدوخاعد لهاايلوازإلل ىم
 0 اولاقوءاضفلاب ح ورئاباوضر اطلاربغ مهةمئاط
 ذماع دريخ قلل مهم لسب رات ىأ توقزممةراثو نوطيضضا ذك

 انش ىبركيد موق ىرتشم مها هات رت قالا ىف نوذ ةرصتب ىأاو رترشتيلهوسءامد
 وطير مءافءايلوالا نمنيرخ ابوك قر مطو(يشملا) جاعدزادشاب هتس ناش ناهد كه اياواز
 تسههكاضر زا ىوتثم عفت الوأ لعفابرأ,اولوذ لوو نكسو ةيلكامدلا نع مههاوغأ
 ىف مهمادقأ ةنباثلا ماركسل التر (مينمملا) .«ءارعتذ سن اشاضق فد تس ٠ ماركت مار

 الفامارح مهدنع*اشقلا فد بلطر اس تح ةعاطأاضرلا نم مهل لصح ها
 اشقردإب ىمديرأ الأ دير[ لافديرتام ناب ىلامتلالأساملادهلو

 ءاضقلا نو ري :(ىعملا) «ضالخ ندركب له دبات ا رفك ه صام.

 ثيدحلا نوظح 0 داس سالما بل ولع نأ, ث يصومون معضل
 نم هثعهلا ىغر سنأ نه كورلل في ىشلا
 ”اشرلا مده مزاتسسبالا ادلاناك 0



 (اهفلا]

 ىوتشمرمقغلاىأشيوردلا كلا لواببلارثستاس ىفاذه يارشي و ردن؟لواببتدرك
 | لولبيرأت(ىنعلا) بأ رموكقاوشبو ردا فوج ه اري و رديت لول يتنك اف
 دكت شامر جتك اج ىرشم كلا ىلع تنوي ورداتنأفيكش ب وردا اذا
 | ىذلا الاذوكي فيك شيو دلالات علا) هج تاهجراكدوروادا عرب « تادوابمك
 || اهوجل هلل ىو امديأ ارهسمنادو اج هدام وذو ىلع اين هالات لغسش أرك ل كب عهذي
 || ىعىرمتر اهنالاو ليسلا(ىنعلا) يي ددوشنادهاوخ هكتاسناز نارتخا ه دو روا داعب
 ادا صمريوب واناكنهرص كل صو كديزإل ىونش . هولط .ىضتقم ىلءريسن مجالا هدا صفو
 لأ هدام تذوىل.ءدويهذيهركسع ءاسؤر ايلا (ىتملا) يركيوكةناوروا

 تيزمن دئرفدهارخا كيرهإب ىونشم مرت ةءرتى عج نين رعلا نفاكسلا مضر كيوك
 |ناكم لكوتيزعتديلا لسري بلطي ناكملكومو (ىنملا) يتينهتد ضب دهارش اكره
 نملسروأ. ةببصملا بس توكبأئيش أ ةيزعتدارأ نا هيلا لسري مبلطي
 ءارزا ناكدناع « وا ماكر مهءارناكلاسإو ىونشم ةثئهلاببسوهىذملاءالساو بساتملا
 || (ىنعملا) ةوطملا ةبههلا فاكلا تشب ودارألا ينعم ةسرعلا فاكسلا ضن (ماك ) هي وامادردمه

 || دمض اشي أهلا نب رط نع نيغلضتملاو  نيعب انو أ كت ض فو ىلء ا
 0 « ناهحردداكك

|| 

 اىرد ىنعمب ىأ تاور نامرف سمأو *اضزتال:اتندفل قد أ مفر يال (ىتسعلا)
 || نوكتسسعتالف لبو هيل عمنا ىلس دمعت .ايةرملامؤيَموَتَْمَمْلا ة.ترمءذهو ىمالاو
 1 هلك الا, ماللاهيلع هساصتخال كرولالا

 | فرصنلابحاس شب و رذلا نمعمساللواهب (ىنعملا) «نباتسادبب نئاهسررفرد ( '
 ءاهس رك فرست لعد قره اظوهو اص الوقا ذك تلق ىنعملا ناطلسا, لاق تاملكلا ءذه
 ناسارتبا نكح رش « كيلوقد اسىأن دنجدصو نال ىم لاقودس انك شال لهو
 اذهانل حشا ن كلو هرادغمةنامو هتلنىذلا ده تن داسأب (ىنلا 4 كيناليننك

 || دسروا شوكي دوج لوضف درو شان هكنانجت 1و ىم لاقوا ني طارانايعتمو رسلا
 || لوسملاورضافلا ل جرلا هعمساذا ترج كلم مرسنيب و حرشا اذنك (ىنعلا) هو لوبقدرآ
 نكح رش شنان ١ »ىمهّسهفو هس دهب لوبغلاب ينأى اعلاو صاخناولهاجاورلاعلاو

 تربي باولسارمالكملا ف هحرشا ذك (ىنملا) يك مام لف ديب ءربي مهعنازنا هك مالكرذنا
 أر هرب شناوخ « دوبىت اي ناوحتوج ل مكى ط انإلو ىو تشم ةصح هنم اشم او ماعلا ل مم دمج
 || لمكلا ملكت دركي ل يأ امعطم نوكيا ماكلا انلا (ىنسعلا) عيدوبوثةنوك
 || تامانتات املك او ىف املاو مولعلا نم ةمطالا عازنأ. ءأوامهترةسنوكت هتعطأ ةرغسل ارشأت
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 علاطمنمالوميرفاس نم قيبالنأب(ىنملار يادج دوخي ىاذغ دبا ىسكرف و !زيىبتلمهم
 نمالخأي ىودملا !ذك ةدح ىلع ,ءاذغدحت دحاولكو ءاذغالوةصحالب رفا سمتامأكا
 اعمل عر ثم تالدح لكم ىذغننو دوسي دح و ربسفتننمهبسانإامدحأ لكامل
 كنآرقوبمهؤي ى م نطأ ءبسو ا اذلع هتظبلوانط نآر هل ن امفح قدرونآرقلاونآرقلا
 ةعيسل عملا ف آرقلا لدم (ىعملا) ع« تسورد عطما مماعوار ماش تسربت ذه ىنع#
 لماكلل ىئينيق دا دعتسار ادق ةصح هثمدحلاو لك ذخأب ماهط هيفئاملاوصاخلل نط
 ديعولاودعولاو ىنْلاو صالل ةءماملا هناذكن منخ أ ل نآرمل ا بولسأ ىلع همالكي تزين
 ( نما ) يك مارتسنا دزيرماردنن اهج كه مام شيد شيخي ىرابنبا تك الى م ةّسح
 مادقانيفباذننهسيلأ همام هئمعمسالا لولجللر ارسالا بح اسلاسلل ىأشب ورمل لاق
 بلطل ةبيرعلاءابلا متفن ىراي ظفلنا ىلع ىلا عت مالع طم هيفاموولاعلان أب ماوملا
 تخضناطلسنآمكحواضمىإ © تخيدزادنرحكر عمو يم ىلمالا نوديندالا
 ىفىلاعنهللالاةتضيلاوةلودلان اطلس مكحو ءاضغالا .ادبأ ةرصم م ةقروهمتال يا
 الا املي ال) هلبعىلا ةلسولا قرطلاوهتئازخ(بيغلا مث اخ .دنمو) ماعئالاةروس
 ثدمع (ام لب و) ىراضلا ءاو رملة عاشلا لم دنم هللا تا هنوف ىف ىتلا ةسدللا ىهو ( وه
 الو املعالا ةقرو) ةدئاز( نم قلتم اخإلا ىلءىتلا ىرقلا (رصبلاو) راغنلا(يلاف)
 والاوه (نيبم باك ىآلا) ةئرو ىف طع (سيان الو بطرالو ضرالا نام اخى لة سبح
 نا ىربكلا نيدملا مخلف ننال الا نملاسةشا لدبءانئتسالاو طوغحملا
 بيغل لعجو 4 ايسانم اييضوٌئشنا كلذ بسام. ةداهش تانوكسملا نمي لكسل لمح ىلا مهلا
 لزالا ىفهه ادارأاك ْئشلا كلذ لعفنيفهن ابن ىلع ئشلا كاذ بيغ بايه تاما طمئيشلك
 جتا نه لع ىف لخدمزولل الوىناسيلوهالا اهلعي الب يغلا كلذ مينغ 3

 ييفواهتةيهىهةداجش متقن امةروس لكل نافروصلا شاسقن

 أوعنلا تدنن هيفهريغفرصنل ل نخ دمالش امتنا اديمزغاو لقارمو شافنلا نهذف
 ةروصلك ةداجت 0 ةيبيغل ةفلتملاتانو كل اروص ىهروصلاو رسما شاقثلا
 لع هش '!اهروسترقو اهيوحختر اهل ملعاهبغو اننوكو اهل خانم
 تركن ازقو ئئلكنركيئثلك توكلم رغيف توكل يهابنوكراهثر زم ىلع !هتوكشت
 || ناسنالاو ناوبملاوت ايتاودا بلا نست اهلئخمت ايتوكسلل انة فلن ايشالانااكو هللادبإ



 9 ىم روسملا مالنأ ىاكترثكاو توكل ىفو«ايشالا عج. 1

 ىلش دا ةمغلل لقي ىلا هتان مادأم

 اعسدجح ىلع مك اسبلقتاو بلغلا

 بو شرعلا ىله ىومتسا ىذملا ن<رلاالا

 يعي ريس ئملكب هنابسلاسغلا شره ىلع هنغيات

 .«دش» دب ىاشر زج ىاضتنرح و ىو م زلال
 ةدئاقلا فلكتالو ضرفالبا ءلاط ىلاعت همكم دبعلاراسدبعلا »اشر قاس اءاضة ناك ام

 .ايلاطاباطتسم اكد بعلا عيبطر اصلي باوتلاو ةدئا ةدئاقلا تجالالو فاكتالب

 لأ يوسدشن همقتناهدزا

 | ومالا بتال مقلا ىمممهت خدت .(ىنا) ا راك
0 

0 1 
 1 زو شا ماد سوادا امال باو

 ا الرضالةرذبسلا تاوعسلاو عبس ديمخرالا (ىنقلا] مة ريدركتدلب
 | أ تسينئدلجو دركتاوناعرش « شذفانم

 أ دس ءابسشالا اي ىف هفرصل حرش ءردغبال نان ذفانلاميدقلاهرمأب الا (ىنعلا)
 7 هوس لاسنلا لفات هوكي لاضتتنإ 0 ا
 |(نضيمب و) نتج تاطسإ(تاغاس)* اوهلا ف (مهقوةرياملا ىلا)او راظن(او وأ ) كلل
 |(نمحرلاالا) ضيفتاو طسبلا لاس عوقولا ن 00 طسلا 1

 مميز عت نأ [:ردقىلعماوهلا ىفريطلا توبثب ولكل ينو ئنلكب
 ارويط ىلا تورظنتالا ىعي يربك نيدلا مهلك نيلالع هلا ن مدري

 اهطسدمب ىلغلااهدادعتسا ىلا اهتضحا .افسوكسضوخنو ريطي مكر طاوخ
 ةيولعلاو ةيلفلا ىوملادا دعتسساب طشلاو "قر هكمامىولعلااهدادعتساب

 ءاونتساو حورلا شرع ىلع هئاوشسا دعبأ عاعرومال
 ةلاولارط اوم او ةيولعلا ةره اظلارمل اول

 03 أر وطنرددوش كثبان ومامتا ارئاتنردالردرعت6 »و امتجرالشاو ضرالا ىف
 ىطنلا ف ركن ى ماهل ةراسمالىتلا ءايشالاوام امتراصممالا ىاروأدعىلعرد ةي نم (ىندلل)
 م راك لكدرجكونشيردتن ىمىنمهال التمام التل هايشالا ىأ ةعيظمىأ مار
 لك شتنم ىلع ر متل |لكنأك ارا قمل! ذه !نكسل (ىدلا). يراكتركم زج هدركت
 لاعتلاوهو فاك ارسكبراكدرك ةدارإو الةن وكب الئ لك ق لاخلا لقو هللا د-:# نم:

 (ىنلا) يدش دعا

 مسرب باطتمدشريتحو عبط كلب باودر فاك ىو ىونشم باوثلاو

 كر ىبةيضرام ةسخالالا باطلا اذه نا با اول ضر هرغالر ضوع الب هان



 زانخلا بلطي (ىنملا) يذلتستايح وذ ييف « ذوعرمبدهاوضدهاوخ
 ليصل لب هذ ذل ىأ ةذلت لا ةايملا قو ةلجالا ماطإالو هفنلجال
 نتبع (ىنعلا) 4 تدبكب شح, ديمو ديز «تسكل حار مدقرما اكره
 ىمأ بف تبث ناكمكو اداوم ايم اوتولاهماذفناك هاكأميكسملا كحو مدقلامأ
 ١ اءذهل لسو نمنال«ىفر ملا كح ةرمظوشا

 شيعي ىهع(دزي .) 6 رفوخرزا أ دريحتل هزير بو كر جف ديزنخذا زير
 0 و مطب توم ى عم( دري)ا ذك ممارس .

 نال فىوف ىلع سانلاداآك ةئهلا فوخالىلاعن ها لح

 تدج ىاربىفوواتساوخ ىارب شنامبا ته ) ىمنيملاعل !بر# 5
 لجألالهتاضرو هتداراوىلاعتدثلا بل لجالديعلا كاذناما من( ىنمملا) جي وحوراصتلاو

 هدوب شن ؟ردفكن آه ذل عندا, م شراك ن4 راجالاورامتالارةنملا
 والا ف هينس نوك# لاذ فومال هللا لحال نوكي اضبأ هنايسعو هر ارتو(ىعملا)

 ضال لنا صالالاو رمش مواجال ل معلاو ءابرسانلا لجالزمسلا رتل فل الأ
 وخلا دبعامثالالجو كتزعب ىمهلااةبودعلا ةعب ار تلاقو نبذه نم
 ب ىفثضارربكهؤأ ودين[ ءازدمآنينضياط ىم كاهجولريكننج
 سانلا اارطخوت را هلا ةرطغ ىوش ىلع تر طقو هعبلل لماكلا دبعلا لاذ هسأ أنما اذك[ىنملا)

 ةثمر هبلطو هيغسو هتضايربسيل,وجعو هولطم نيعدالا ءاضق !ىنعب قل قلت ليديمالا يلع

 م اظتارواركث ىاواحو صه هم سرد كددنخ ناهكت 19 ىم هةصاخللا نم
 ءاضقلا نركمف ىلاعت هللا نمءاضرلا ىرب ذا كافي نامزلا لاذ لماكسلا ديعلالاذو (ىنعما)

 هلاءاشش .اذكركسا|ةوالا قلنا نا كفركسلاةوالح لئمهلىسهلالا

 ديع(ىندملا] يدور شنامرفو مارت ا وج ىف«دوبنبا تماخو ىوخ
 ىلع 0 هركذ ”صوذلا اذهن

 الةفصلاءذيبفوموملا دبعلادعب ( 0
 لاءاشق نالع ىضتلا اه ةجامالف ىفرأوءاضقل اادهانبراب عجبرأ
 ديعلا لاذ تومنالا (ىنملا) كر اكر داولحوج ششي قحر جب هوانا ديزرف لمموواذل مالم
 نار الث همادن توملااذهورلا خر لحاله دالوأ تومو لماكلا

 ءانوابن ارنا زرذعزتإب ىرتلم هئاضرنيعت وللا, هللا ءاشرا ذك اهلك [بواطم ىولحلا
 هلءافولايلماكلا يشل كلاذدض دالرالا ثومو ع زن(ىنعلا) ياو وش شب في اطقترح



 اهنا

 ةدش معان هبيسنالىذلا يشل اما ضتتاكلا ىهر فن الغلا لم ىلا هت دهاعام ىلع
 لك أب جانملاناموبا ذذلتاكمهالو أ توبذذلتيلماكلا شل! ذكسص اهيذذلتت عوج
 ئشىالذ(ىنملا] ير كتادىاشردضباطدرد « ركمالااعدديوك ارح .س ا ىم فئاطقلا

 نعى «القما دعلا طعم هلا ءاضرى أر اذلالا لوغبالع رضنلاوءاعدلا لماكملا دبعنا لومي

 : رمق حلا لقد امنا وسم !ىلعمحر شف ىرصبتلا لاقل »اةبب وب و هتننامعج شتم
 ملاوعلا ىف هفرصقز هدوخروباطنر شم توكيف لالا ىلا« بلق نمرازفالا سكعلنتت لماكل اذه
 | نم لخ ديالو ممكالا ىاصملا نم ىنعمرهاطتا ىلا نطاسبلا نم ج رضتالف ةيلشسلاو ةيولعلا
 5: ن | ةيلفدنم هع ناكن اود أمال يش نطابلا فرهاظل ١

 لاذمامدلا الاذو ةعافشلا لن (ىنملا] يد شرب حاسة دنت[ دمك «دوغ محرزا هناعد

 همحرتو همحر نمال هعشبئأ ثا ٌةادأ نونل نا ىلهدوخ محرزا هنرنكيمدشرلا بساسدب ءلا

 قدمزشم غارسكو تسنخوسمدنامهوااردوخ محرإلل ىمهئ اضروهللةداراب لب هتعببطو
 هينا ضمومسخت محير قرح س تلال ذىف اشي لماكل ادبعلا كلاذو(ىنعلا) يي تسئخورذا

 ىلا هللاىوسامجيئفو قرتسحلف العو لج ىلا ة كفو تشم مهم لعشأأ ءسنوملا ذيف نال

 اردو فاسو رمت بوس يواوتسفشمو اتوا دؤد »م ىم هئاضخيلا سس وتو
 ةرعشةرعشاهترحأ قرح فنومتاذ فاسوألو هي ىثعلا هفأسوأ مجو(ئنملا) جر جوم

 © تخاتبتلودنيرداتقوندزح «تخاتشكق وفن !قورطرخ» ىوشم اهمانىأ ||
 ةراشامسا (نباز ليلبءاجاذااقورط تالهَقرطةرهوحاَلاَك (قورط) لكىنعم ( ره)

 لكممنتس(ىنعلا) سو ىعب(تخاتن) مهفومج (تخانش) زيملاوقراشلا (قورذ
 وهاموقثاذما لملاوبتاالا مهلا قورشلا ب ساس نوراغلا ا ذهريغةءببطلا لاع قورمل

 هفئبرضوةلودملا هذهلهسفن لصوأ ىتح يرش فوهىذااريغوهحورمطا سدق قوفكلاريغ |
 تشاد قوفدت وي ىمهئاءاركو قومالا :هقناس ىلاذ هوي شئاماركر قوذدةصنإلاهبلع
 لاحت ادب سم قوقدللاٌ لاذ ىنعلا) يي ةجاوخ ثءاركب ح اصو شاع ةجابيه شو

 و. ناهس آرب موجد شوت نمزرب ب ىو تاماركب حاصا ديسو اشاء تاك

 ءاوبلا ىلءر ملا بهذياكضرألا ىلع بهذي( ىنعللا) يناورنشوروز ءتبثك ارتناور بشت

 مسهنال ةئيضمم ثمربلانيرئاسحاورأ تناك ضرالا هجو ىلعتاعايشلاو لزادنلا عطغب
 كوالا تاورف هبمسمح اور أروشتتةيرشنلا ليل ةلط ىف نورئاسلااذكو هاقو داح نمنوذعأي
 ىهدردناز ورود مكم ىخاسكي كس ىاشر دال ىم حورلا مسا ةيناثلاو باهذم ا ئنمم

 .ةحاببد

 تتاكومرلا بهةىذفا مامم فر هشسب الى اليل ةماقالا لعفي ماتم ناكو(ىنعملا) هي ىتخادنا
 دنكن كس( ثم »زو رود مئابرك هلالي رددتفك الج ىمنيموبن ملف ةيرق هتمأتا



 (عددأ

 شح ىف لعتشا نيموهتيب ف تنكر تدضنل ارذنعم قوخملالاقو (ىنعلا) جب زورف نم
 ذا أ(ىنعملا) جان اسرضنا لت هنأ هرذاحأ نكسملاةرغؤل ىعنكسلل الاذقبخمو
 سل ىؤقلعوارمصتاورذاسسىوف-ىلعبلقلاءانقلرفاض .رضناب ىلعت ا نكسملاةرغنمانأ
 هرذأحاريمضعاجرا مصيلرورغىنعمتةرغظملف سشنل ا ينخ غلا نكلو ضورعلا ةرثكن م ىنغلا

 ىلاعت هما لات( ىنملا) عين اتمالا ىف اسلامى ن كييك ٠ «ناكلا,ىلخولشدوم الو ىممبلا |[
 ىتشالخار ةرباغتمعئابطو ةفلتختراومأ لعزل أ ديفيك اورظا ضرالا اوين
 أرشل ا ئهسانفراوعلاىفو قلما ف اثسأ لاوحأ ةوثم ضزالا فرم فلا بين رتاغأ

 قرفاسللو اوييطتاوصس ءارّقلارشمملب ةثراسنيرشلاققالخالا نعش هنالارشس
 هنقلا دوه و هعف اس دوحو ىلع تامآةلا بلط ندوهو تالومعملا ىف هركشبرفا ماما هللا قيرطا
 بشبيريسر ةنازور و ىوتثم توملا قال علا لمس نم لامجالايرذاسطماونيقيلا ق حملا
 أرغسلاوريلا ىف اراجيقوتدلاناو(ىنملا) يي زابوج مهوازايءابشودنا مشح م زاغرد
 نوكسلاناطلرارسأو تايآلةحوتفممنبم ثناكو لاه الاوع رضنل اوةالصلا البلو
 أذا قلخخزا عطقن الط ىمروبطلا رئاسن م ىلعأ هراطمر يطوهو ىزاسلا لشمس امو ناكنلو
 التبتيو للا نماعطقنم قوقدلا نو[ ةنعلا) ينيودزاهننزودرضزادرفنم «ئيوشدب
 | سيل نكس ىلقتاو أ سمالاو لكل 'نعادو هب ناكو هتلغموس نم هعاطغتا يكل مهنع

 نمدرفتا الصو لجن مل اي هتيسنأ لاكن موةرهاظنا روسنا نمهغتالع عطتىأ ةينينثالا ن
 - :ةتمهتولع نمالا هدارغتا ناك اموقافنا
 "شااغدو ىعيفش شون «». باوسم» عفانأ
 نابرهمار دب و كيمو ىونشمةبلاعمتمهو باسم هزامدوانسح اعيفش داكوءاما رءامفاتو
 (ىنعملا)لئام نعم( ىسهش)أ ملم ىنعج(رشتسم) ب ردد زارت ى هش دان ارتب م .رغتسمو
 مالا نمش ناكر آمهلا ًارلصو ىماصلاو عطل ابحعت ديما هقالخ اةهج نم قوفدملا نأكو

 نموت خ مهمشن [سنئمْوملاب وأن مالسلا هيلع اتا ذ هلو امهدالر اوال بألا نمليمأو
 هللا لاقريصملا ممالسل ىف ةريره ىبأن ع هنثرولوهفالام الر نمو هزل اضف ”ىلعف اس دالرتق نينمؤولا
 ميلامهاطدامق (مهسفنأ نمنيتموللاب ىو أىتلا) بازحالا روس نومضملا الهى ىاستا
 نلالج مام أ هجاوزأو)ءفالخلا ممسنن ا مهتعدو
 مهسفن أ ديلوت ىءنو ردسال الوبنلا بلس نم مهديلوف مميزحأ ىأن دلا مصغ

 (مهتاهمأ هحاوزأو) والا ةأشنلا ىف مهسضنأ ديلوتىإعنوردعبالاك ذا
 تانالاىف روكاذلا فرصت موجولخ ف فرصنيل جاو. ,زآن هو مسهب ولف مهتاهمأ نالاريشي
 | يسشلاو ىبتنا بولهل ماسرأ ىف *الولا ةفطنا بلس مارد سخأيل ملل لاك ارخ



 « ناهمواارامري مغيب تنك وو ىوتم ريغالق ولسا ءذهنم هنمأ قىنتاكهموقف

 لوأانأ ثيدحلا موهماذهو لفأسىأ نابرهمو نيف بالا لثم كلاأ ءاظعابىأ ملا «ناسهماب مسو هيلع هقاىلسولا لاق (ىنعملا) كتاب روسو قيفش خهردب نوجا
 جيدبنك ىرارجلكزاارؤ زج « دينمىازجا هجدك ببسنازؤو ىوتمال ينمؤلاب
 اذامعزلا ةياع مسهل من أو لكلا ةزنمج مكسلا ار سع لك ىاثروا ذك لكلا نمءزما ع رشنبلك ينم خهرفت از ةزغم كج نارهو بيسلا الاذ نماظن مواميش كل تنك (نلا)
 يدشراد رم دش عطف نتزاوشم » دشراكو دش عطفك ز اورجإ» ىوشم مهيحاصم عقراف
 قرائاذاو استر اصتد,لا نموشعلا عطقاذاو عفنالب راص لكلا نم ءزملا عطقاذان(ىعملا)
 شدومندشايهدره و ركدرابلكددنويب هنو ىوتشم ةيلهاجة تيم كمرسا هضشللادلا
 نمريخ 4 نكيلو اتيمراص ىرخأ ةرملكلابل متنا ذا هزل نا ىتح( ى عم ا) جر بخت اجرا
 باحكتسحعتزا نال ةنسلابل فل يالا هتيزالم نكتالوهل ةقرالا نعةنونلا لاصناو حورلا
 ىذا ةمده ءرسهو هءاطغلا دعب «زجلا ةبترم ىفرمكدلا "كلر ناو( ىنعملا) يدكش نح مهءديربب ؤيوضع هي دئسدوخ ارث[ ت سين دبنحر دال ىوتمهئافلخو لوسرلا نعدعبت ةبسعم ا
 اذاوشعلانالداقعاالو دنس ةلاشم الو هلي لب رظقلاو لعب رشلا ىلا لكل ابتسم فوه
 هسيف قست عطقاذا نسفلااذكو حررلا نم ٍبيصقَد صَل كلوانامز كرب ا ديدج عطنا
 تاه نباودو روكيدرب رك لك نزاوجؤو ونش هايم قع النا !وةوارطلا
 لكس ابي و ايتام بهذي لكلا اذه نءءزيا مطقنا نا( ىنعملا) دوس .صقانوكت سلك

 ءزللا نملكلا ناصقننال ءزما لاص فنا نم صم لكب سيل لكلا سهو ءزجالباسقان
 ناسقتلانوكيلب نوكيالىنامورل (ىط ابل لكلا نمءزملا تاسفتام أو رهاط ىفامسسملا
 ناسقنلاناف هئافلخ سم اتميرعو سو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةعبانم نم عطقتا نك هزم
 هتك قانزيج «لاةمر ةدياسنوا ل صو عطقإلل ىونش نع عطقنلل ىلعال عطقنملا ىل# بترت
 قباطيالولاكلاة بتر مؤوهىذلا لسووعطتل الل قأيال(ىلعملا) ميلاشرمبدش
 11 نيب قرفللو لالا در لم: صقان شلال اذهب فراعتملا لكلا نمءزما لاسعفنا
 ةسقلعوجرلا ناب ىلا ذه هب قوقد سب تشك ز بوو لاقت اكسل ىلا عمجرلاسلاو
 لمريش هب دئاوخر يش لاش ربار لع رهف ىوشممرسبللا انسدق فاسو أن اسو قوتدلا
 لاثلاهج ريلع .ىلعل لاقى أ ملسر هيلعمه أ لس ىتلااعد (ىنلا) هي نار .ركدشابنوا
 هتاسولو هتعدتلا ىضز ىلع نيئمؤلاربمأ سس نوكبال دسالاومثلا دسأ تنأ 4 لاىأدسأ اب
 نكسلو ةريسلا ىفالو ةروصلا ىفدسالا «بشيال تعش ىشرمنالل املا ضر عم ىف ئالا
 هاتعدتلا ىشرهتلباقمىلردغت الملا هلا دوسأ عيجو دسالا لب ةءاسهملاو ةعاصلا ىف ءجشبا
 .| 99797777 _-----ت لح



 ىونثم هردقولهل نعذ أر قوق ما ةمخبناسلج ذاب بهذاو ل ماولاسملا نيب قرغلا نيف خرفا (ىعملا) ناوى اقوف اج » ناريت[قرفو ل_ثمرلاشمزاوإ» ىونشم
 قوقالا كاذو (ىنعملا) يدوبرىتهنشر ذزا ىوشت وك » دويقلخماماىوتفرددكنا وو
 2 اللا نم وقتل يوكل فاخ قوق دل اذك اس ناكب عملا لحت نم ءةطخن نم لك تلا هن بعلب رو دمت ةقامالا متيم فاكللا مضي ىوكسل ناكو قلن ماما ىوتفلااىف كاك"
 تاعاطلاو تادابعلا ةرثكوتاوهشلا كرت مهتبا.ناكخ ىوقتلا ف مهعم قنا هناك
 رممتلاريسنال ريسلاةعرس ف هقيسوأرمسقلات اما ككوللاو ريسلا ف قوقدلا كلاذو (ىنعملا) م دروخ ل شر نيدوائرادنيدزمه « درك تار هم ريسردلا هكا 9 ىونشم
 رمق يال تح صفت اموير شع ةسهلتا دعب رهقلانوكلو ىفاحور قوت دلاري سو امم
 شدارم مظعمر فسر دلل ىو مهتبصو مهتراغملابلاطو ماوالا ىلع ولا صاوخ بلاط مايقو دار واو ىوقتا ذك ممناكو (ىنعملا] ب ما دم دوب وحن اصاخ بلاط م مايقودار واو رمت ناتجابو ىو خسلبلا هيعس نسحو هتتايدو هطبغب نيل اضبأ قرثلا قنآ لك قوقدللاو
 لج أو هدا سم مظعمر ءرشلا ىف وتدل ناكر (ىنعملا) دز 6 دنيزب ىداك م دب تآ
 ىئرس ذكى مهنيا ع هبحا هيل انس] ا دبع قالب ىأ ةظاس فن برضي ناوه ءدوسغم
 هللا اذه لومي ب رطلا ف بهذي, الو (هنملا) يفاع اغاكصاخ نيرت ن كه ارب فد
 تنم ومدنب م لددسانثندك اراويايراي وف كوش اكد ابع صارم رامون رقواعجا
 أب دوبعلارانز ىطسو يف طبارو دبع مهلانأو كساوح ىلق مهني برا( ىعملا) علمت و نايم
 منام نادزيىلون مس انشن هاو وى ولم مليح هل راسو مليم اشو مهمدخ ف عاد
 بورحلانأ حورلاقااخاب صا ارنا هذه مهفأ ملناو(ىنعملا) ينأب رهم نكن اش بوصش نمرب
 لو زع وحلا لات( ىلا عنيا تسائغتسا هجر تسع شع هجنبا هني همردص اك فك" شتر ضح وف ىم ىريغ مهفرمخال قايلوأ ىسدقلا كني دح ىف تلق النيتغشم ىلع مهل جا
 انهاورشعلا الهام مظعمر دس تنأ ماي هئمهدأ ارمبلطو اعرض قوندلا
 وم هدم عنفتالو ىورتال ىذا ءاقستسالا اذهام ا تسا سنس طف ىفوءانغنت الا

 ىلات هلا نوكياملنسح و كلةيفاك ىبحمنأ لعن ىريغ بلطت ئثىالؤسبت ىأ ى حم لق (ىنلا) رش يفرج وحسن ا دخ نرج م ركد يوم جىرادنمرومإ»
 ىدرشكرت ه زارعانادىا براي ىتفكيو اإل ىع ىبشعئمتالو رشل ابل: فيكن عم
 رسلالاعار براي عممام ىبيشلا فت اهلا نم عم مابي لاةقوقدلاوه (ىنعملا) يزن ءاروادرد
 .ارسالا راج طسر فت دعقولو(ىنعما) يما هتسن مهوبسناردعمط م ماهتثنبرك ارحب اتايمردإب ىم بلا لم ىرضتولاهنالارعرضتلا نبرطىلقف تهت تنأخأو



 ءامز وكص ام ا دبعلا ناف يوه ىذأل املا, ىلمأ تلم رو زوكضعلا هام ىف تعمط نكمل

 ةغرج صاخ ل كرم برشأ تأ بلطأ نكمل برقلا ةحرءامو :رغتسمتاكولو ةيملالا ةجرلا

 لاقو (ىنعلا) ني تساخ مه فير حش ههتردعمط ه تسا رمت دونم دوا دوصطإلب ىع
 ىأقيرح مقتل اق ةىلدو اد رسم ىشعلا ةبترهروانأ قوت دل

 ءاشعلاةالستنو (”ىثعلا) هصبسشب (نوسي««.لابل انرضمانا) ىلاعتهللااضرم
 عاجر (باؤأ كلك) ةعومحت (ةروشعربطلا )ا: ردم( و ىصشلاةالستقو (قارشالاو)

 ةهلا سالاو ةريشلا( ةمكحلا ءان )دول او سرح اب ءامب وم( مكمان ددشو) ميسا هتعاط ىلا
 بهعتلا انهم | وغتسالا ىنعم (لهو) دست لك ىف ىئاشلا ناسلا (باطختالسنو) رومالا ىف

 هس ىأ (بارهلا.او روسنا دمعإب ( كانأ) هد امعامقسا ىلا قي و تتلو
 مهم عرفوا دىلءاولخدذا) مهتسقوت دابعلاب هلغ_كبايلا نم هيلع لوخدلا وهمس

 ليبسق عرك ذامامهل عقو نيمص*خ ةروس فك ايناكيلمامهو(ناعصخ) ند(
 هل سيل ص ضد: سما بلطوةأ ىما نوع نو عككول اكو هم مةوام ىلع دواد هبتنيل ضرلا
 (دهاو) رمق (ططتتالو قلاب اننبب كحان ضمن لاكش خر |يضد) !ملخدو اه وزب اهربغا

 عت ل) ىبدللعاىأ (ىنأ اذهنا) باوصلايرالا طبسو_( طارصلاءاوسىلا) انذشرأ
 اهلناك يتلعجاىأ (ابنلغك [لامتأ طارة لو ركن اهب رعب (ةعس نوعستو

 هجاعترلا) اهمذيل(كلتعن لاو: كلطرقل لاق) ىلادجلا ىأ (باطملا ىف) نبلغ (قزمو)
 يذلا الا ضعن ىلع مهشعن ىغتلا) هاكرشلا (ءاطملاخا نءاريتكت او

 لجرلا ىشقءامسلا ىلا امهترو ىف نيدع أس ناكسلملا لا ةفةلعل اديلك ألام (مهامريلفو
 (امك ارّرخر هيروفغت -اغ) ةبلب ىأ ةنتخ ل ءانعتوأ (ءاننةامأ دواد)

 ب ء-الارك ذو عسل انالومولن ديس فادحو نيلالج ىلا (ب
 3 'هنمو مومالم هنم عماللا ناك لو

 ع ردنا صرح ه هاجر تسيرفنرت
 فارتصرح تو مثل ىونثم بارخو راع لريخةءاطر ب ىف حمطلاو صرح اوداجو رن

 ذلاوهو سرفللا ةدعات صرت عمج(نارن) هميدويى شيك دلت نازمح نآو ب دوبي
 قئالوعم (نآو) نوكسحتنعم (دوب) ةّسنلل هرخآفإ اوف رثلاو ةدايزلا (ىشبب)

 ميبةىنعجةسرعلاءابلاعتفب(دب) راطيتهمدونلا تشن (ثلنن) نووأماوهو زمحعسج (تازيح) ||
 كي سر (ينلا) كما ءايلاونيدلا شيكلا (ىشبك] ش

 . أوز ادجاسىأ



 هنن

 :توكير ىنانضنلا طظملل الىرغتلا ىف مهمادقأ اننا لايرلا فمّدثتلاوقرتلاوةدايزللابوسنم
 ٍنمرحو قرتلا ىف:دايعلاو ةعاطلا ىف مسرح لاجرلا ىنعي ميقلآ نيدالاو راعلا نيوأملا قال

 ىنعملا ف نكملوا دحاو ةروصلا ىف نذوب او لاجرلا صرح اكو وة ابفو بيعو راعني ألا

 صرح ن عربعو ةبناحو رلا بناسكج هبفرتل ىشبي هوب لاجرلا صرح نعربعُ مظع دعب اهسن
 صرح ىم لاقاذهثولفسلا ىلا مهلبمو ةميطلا ىف موك امجنالىشيكذب لو

 ابونملاجرلا صرح نوكي(ىعملا) يدور سد ىوس صرح ثنفترذ يدوب ىشني هرزا ناد سع
 لاكزا صرح ىبت6 قط ىوشم فلما بناس بهذي نينوبأل اق صرح او مامألا قي رطل
 صرحوهو صرملا الاذ (ىنماا) يت سيدرسحاضتفاصرحركذ ناو « ثضاىدرح.
 الةح ابقوةدوربواضتفا كنوبأل !صرحوهو صرملا كلاذوةءلوجرلا لاكن م لاجرلا
 ىفدادزيف لما !بلاطام[ نوت ب الامهو ا ندئا بلاطو لعلا بلاط نامي الثامو نمدرو

 ء«العلاهدابعنءهفاىدعامنا أرثمم نايغطلا ىفدادزيفايندلابلاطامأو نحرلاىنشر

 خراب ةدّدشملانونلا متفب ةمهنلاو دوعسمنبا ءاو روغتسا»آرتأ ىفاطبل ناسنالا ناالك ارو

 دوش ىربش ىوسءك هنا سب اضياتسه ىرسعآ ل ونش لوما موهملاو يمل ايفةمهلا
 ءايلاعتغب (سن) اهلعأ دنع ةمولعميوكنلا نمر سم ةرست ادأ 61) «يناو ربوع

 ةفالس> عمىمو.نأو ه ماوعلا ىلعمأعأ دياز دوا و مرساتهل (ىنعملا أةبرغلا
 بهذبو رو قوةدلا لاح ناك ا دكزيضم بناجأ ب هذيو ىروسر دنم هتداجو مظعو مردخ

 8 تسيئمهفلب ىتذار هجخارهرب ه تسدنرمس شب زك ست مومصهإل ى م ناوخالا ةبعصل
 فقالقإب هتدجوهةدجواملكى ع«(. انم ناعبسسيلوهف تسلا لشم (ىندملا)

 ارردسو هاكراب نيا تستريح تياهن نإ ىم ق رثلا عسا سفن لك لب هيديقتتالو
 /لكو رولا رتل بابلا اذه ىوةياهنالب ريش اال (ىنسعملا) كءارتةردتراذكمأ
 الزنا ىنعي قي رطلا حا بلاطاب لردسستال هيدي ةائالو اردسهزذتناالهيلا تل سوناكم

 تدركبلطرسإ#ل ابترولزانمسغ:لك قىوطت ماردلا ىلع:دايعلابلغتشاو ردصتاا

 رشم نمىمومبلط ناس ىفاذه كثب رقوتؤينلاج اب مالسلا «يلعرشخ اوم
 معلا بلط نع ف كتنسيالنأ كالا هنت ءيفو ةيرغلاو بالا لاكعسرتسلا مالسلا

 (ىنملا) علك انشيزديوكيسحنيب# مركىاز وما قح ملكز ا ىرتملاةاذهلو
 ننرءاجديئ>او ىوتم هقابتشا ستاك ل وغيامرظتاو قا ملكن مهتم رك اي
 انأةلا يرو بتل ذكعموةزعانكعم (ىماا) «ىريونيدوخز مرشخ بم اط ه ىريمغس

 ىلا لو بولا بل نكس موللاراربسألاعتذكى لو سنلاةم رن م ”ىرب ورهضمنا ب
 كم ضب رعنملا ىي رمط ىلء لاول مف لاجرلا ءاوفأ نمرارسالادختآو علا بر نلوبقم



 ىبومايىأ ام فرتو لذسلا تاذضرالا بت : رع نكن مل لاكت ىنءىلا ةعفرلاءاصساب ةيل اعلا بترلا ىلا نيلصاولا نمالتعأو هيفراعو ءءلعفقاو تن
 ىتانأ بهذأ (ىندعلا) م نمز ناطلس بومصم موشان « نمني رعلا عمجتانمعر كال ونش ىلا عت هللا ءاشامىل اواي اهعمزرشملا عمو ننراةمنال ةايظلا ىف لا علا اذ .لهأ اىييالثل [مهصواط ارعنمالو مالو ارقو سهم نمت داغتسالا اوعطغت الى أر مشل او سمتلا قب رط طق ارتو ير موانالىل !هلصفاو لل ةمالملا هذه هيلع نعم نأ اي. ىموملات (ىنملا) يدير مك ارهامو بانف دينكم كت مالم نا ىموعتفك ىو كلنم ىندأوهنم باطن ىتمىلا
 »ل اييسىممالرضللا لعجال ىء نايك أطلس نؤبسمنرك أ ىدرشملانديسوهو | ناك الار بوجولارحب مم ىتعملاقوةر وصلا يفت ىلاو سراقرحت عمجامهو نيرا جت
 ليسو ىنيد رمال لعجاو رضملا بللاأ موي (ىنعمل) | جابت قرساوو ,ىضمأوأ كاذأ
 ةروس اع هللالاقاريثك انامز ىرسإر ىضمأ اما ملال بسأامإ رشا كاذو ايمسن
 هعيتينكن وون عشوب وهو (ءاتنل) نآر م اوخت (ىتوملاةذا) رك ذا (د) فيكلا
 نمواعب نمو هلارومأمىناثلاواربمأ .؟ نوكين أن يغيفرلا طرم نم نا ايمو وتب رطل أ زخأب م قيفرلاباطيتأرفاسلا ل .رشنمدأ !نمتاراشا انهىربكلا نيدلا مغ لاةيلال> | ىهتاالبوطارهد ١( .ىضمأوأ) كاذل ماما ناكملاى! نرمشملا ليام سرانرخو مورارحج يذم (نيرعلا سحيم ىنح) ريسأ لانأال (حيأال) معلا تمذخأيو مدعو
 هلاوحأ ل ءامقاومقيفرلا نوكيل هر سيف“ هوه دصقتمو تع زم قيخرلا لعينأ
 عش لط هتيندوكينأ قداصلا بلاطلا طرش نم اسسو كلذ ىل«ةفاريهلامم اوم ناكتاذ
 .اشم هتتراةمنمضرغلا نال سة ديذعلا بنارملا كلذ ىأ 1 قواسيولا اهةياهنال لا ذينسلا كلت يعسنعيزاسلك ىلعرضملا بناجبهذا (ىعلا) يان شعزانادم مكتاناج شم و تادبدز را ىخىنعيمو رحل ىونثم نيس ذولا اريغأ 3 ةرخع زدلا حانجةديدعانينسريطأ (ىنملا) يم اهلاس ,.«مرباولاس إلى م ةغيقملا لع ىلاعن قمل بلط جلا 1 ناندلا بلا ءرمعةسيفي توكيد أو هرفظي وهدوصم خلي ىت> يرالتأ يىدستني



 قل

 ىف زدلتا ةيععا ن1 ةبحم ن مصغنأ اهلعتالبويحلا ةبحما ذه ايف ىلاعت هللا با اهلطو
 يكل ليصخ ىف كلاهما بكنرتو زوانملا عطغت تنأألامحلاو ريغح يش بوبا ةبكش بنا
 اوي ىو بوحلا ةيدو أ هناعشأ ب كتزتالئشال
 :المالكملا اذه رعاب (ىنسعملا) ي ركتأر قوقدتآا
 تشكن ابإو ةصحةمقاا نمذخأنواهيريتعتل

 نائسادوو م ىادرادننا

 ىأرمسفلاوهرءاملا ردع نمتصسو ترف اس يلاودل لارج شوةتسس (ىتعلا) كةارد ناريحو ءارزاربصب « هامزشعزارفس مةردمو لاسإو ىوتشم هرغمو ءةرشموأ ىلاعت
 هعنس نم ىأ لالا ىاناريحو قب رطلا بعت نمىلربخنال فوك ةلاسن ثلا تبعحسو قوش
 .:بره اظمان اريح نوكينأ لول !ا لهأ نم هندسرفاسين .اذكمو
 الوتس هحراوج عبس ىلع ىلاعت رك 3بلغي ثيحمولقو هناسلب
 ا :داج ل ءارئاسااركس نوكيف ىلاعتهاوسام
 ايفاع بهذ هللا دسأ ءاراذاىحإ (يملا) يك ندو شي وخ ىو متاريس نمتفك
 قداعذو ريمل درهكساز » نمر ماما ن بون ىونشم هلاوىأ ةلمهملا لادملا متشب دو ىسفن نع لسه ا ذو ناريحانأ فقول لاف لال ءاغملا لعضتو روعاو لوشلا ىلع
 ريغ نما ب لعاو ضرالا ىلع هسا لكرألاهذ هر ظنتالا ذهاب تنأو ( ىعلا) بك نعي
 اذا كعلانالءاضعالاب هر در ها ناكول وتو را, بلغلا ىلع بهذي ىشاعل ان اكلش
 ب زاردو ابوك لزنءوهر زال ىملافاذولو ةقشملاتبهذو حورلا« اشعالا تعبت لص
 .ةلار لزنملاوقب رطلا نم عييت ىأ بلغتلا (ىنعما) هزاز ل شمت وكاد لد
 بحي اري _>وبلقلا ذغا نارك بلقلا ىأ ل انعمتسوا كءريدقت تسوكل ,وطلاو
 اراردنا ولو ىم هللا كوس ام ةربخالنيلغتلا رب ىزاوت نمجرلا تايذج نمي ذ جر هاظمبرلا

 فاسو أرصفلاو لوطلا كلاذو(ىنعملا] تنتفد رركيد حاورا
 الم ىناحو رلار لا ىف ةينا يسجل تالاعأل ةجاحال هنالرخت .اهذحاورالا ب اهذامأ ديلا
 .ةوطااب نوكيالى ونه رف سلا نال لةعئار وط تغلب ىت-ةغطنلا برم نم ترفاسلا هبي حورلار فس( ىنعلا) ب لظز ل ثم فودوجحئاكي ف « لغن ذزىدركر غسوتإف ع
 أرس» ىع ىرتتملا تايبأ ل وأ نم هنلعا؟نافر علا لب رةنلابالو لقعلابالولمقتلا نملرتملاو
 أرودلا ف حورلاربس (ىنعلا) هب ريسديز وماسن دورودرددوتنوحن ناين
 حورلا نال مسا قرنو لزنتو جو رعو لو زك بلا نوكي ىناه-لاريدلاوناحورلا



 تبلغ اذان ةكرملاو لقنلا نءاجر اا هربسنوكيىفاسنال ادوحولا ص ىف ةسويحم تمادام
 انالوموانديساه مريخ[ ةلاح ام ةرههل تاضايرلاوتاعاطا!ب يسد _ا ىلع تلوتساو حورلا
 قام جزيسإلا ىم ائحو رن مىوئعلارةسلاو ريدا اني لعتىاشارطشلا ىفلاف
 اريسلا نآلا رت قرت اذك (ىنملا) ينو. لكشرد دان نوح دوزيم «تونكوا درك اهرر
 متل اكرهاظلا ىف ىرهاظتاهمدجى ايف فيكلا لكسش ىف ىبك الب بهذي امسجلا
 قو فيثكلا

 ىفىأ ةرطت فارع ىرأ ىتح (ينملا) م ةرذردلاج ردىاتف 1 و ءراطترد ىف ميسانإل
 ةيرشو دوحوةرذ ف تجود دحولا سمر اونأ ىرأ ىأ ةز ذ ىف تحرداسعٌىرأو ىودوحو

 (ىنعملا] ماش تفوو زور تشكك. دوب «ماكب لح اسلي ىوس م ديسير»
 ىرشلارغلاةروساذ_هرعالاتقر تفرالب رالاراس لحاسٍبنا

 ةروصلاثل املاعوحاورالاملاغ لح |سىلا ل سب كل ابيل !ناف لال ملاع ىهوا
 رمغثا لاش ماع ىفهتروس هاو بحل ذكو يلا لائاإ لاع ىف هترو سنن !نانرلاملا اذه

 ةلاحهؤلخ ديماوعلاف ايلوالا رو سةرينل !ٌعوُمل الكر ءابلعلا ةرو سةر اراعمالا اذكر

 لامعا روس نورو"ابلوالاو ابننالاجاررأبنوعجتكل ءالحبلا لام هنولخ دي ص اول اومونلا
 تاضاررلاوتادهاجلا لاك ةرهاطل ساو عاهل نيالا ذه مها لص مالو ءايحالا
 لاوح أ ناسانه ةسحلاو ماسلا نءدارلا ناك الو هنا دهام ب هس قوفدال لصحاك
 تادابعلا قي رطف مهن اىلع لالا هببنتة>ايسلاو ريسلا نمدومقلاو كول_االهأ
 الاةلاهلاهذهرسيتت الو ةدحولا رح لحا و ةفاح ىلع سفن لكى نوفرتب تاضا.رلاورفسا وا
 معلا ةملاث ندرغو لاقاذهلو تامل تايلر اون رهظتل تاضاررلاو تاماطلاةرثكم

 زأ عت تفهإل ىونكم لحاسلا ب فرملف عومثةعبسلاثمروهظ ناس ىفاذه يلحاس رس
 عبستي ردع متنوالب (ىعلا) يناديه دمانشلحاسناردلا « تاهل انمدي رود
 لادبالا حاورأ عي اهساروف ثي أر وق دلا لاق ىأ خهارال مهل تهرسأ لحاسلا 1ذىفع وم
 ر وس سنا والو توكل ارح لح اسفه مهداسج أ ىقالأ نأ لبق تاداظل  ملاعيف ةعبسلا
 نانعان شوخ «ددرب «نازا تكي رع ةلعشرولإل ىوتثم لاةورا ثأ ةيهلالا عوم ااةيلاثم

 تدعو اهلا ناثء ىلا اغيطلتراط تاعدلا كلت نءةمعت لكرؤتةلعش (ىنملا) 0

 .مىدول |ىدهي كلم هيوبىتملابرؤننموالا كافالو (تب) ىو ىلع نمحرلا شرعل
 مهكريخ ج ثكءيخإلل ىم ةريثلل ىراردلا لكىدتهيىو « بقت ىسعشو ل فأي فردبف



 :ديدو دنيك « تنخورتا اهم
 | لالا ىنعأ هدب لم اوا دتبماجنا لم الوم ةءوق ريش نعم ةركتاسنا ىلع اهتاعش
 ءارتالةطيخم حرم اكاتروبنم ةرهاظلا قلنا ءذهنينيعو ا هربخ عفرلا لحج ف لوعقملاو
 ماعلا ىنلخ (ىنعملا) يك دوزف ىنهمربمكى عشت كش ي هدوب تشك عارج نادوج قل لف ىوننم
 || تناكولو ىملالا عملا ىلع بلغي ودادزيل ى.هلالاعمتلا دثءاروئذاغارسئيبلاطاوراص

 وناوبلط اها مهتدهاثمىلع ةردملامدعلرمغتاو سهلا ىلءةيلاغو رونأ ةيملالا عومششلا
 ثحإل ىوننم ايهم لاثمث يئالكىنهلالاروثل ةبسنلاوهونلا ءامملاو بصتملاولاملا
 ٍبمثلا هللي علا طابرراس(ىنعملا) كاشي نمىده. ةركبس ناشد ءاهديدرء يمت دبى دن
 لا ديالاراونأ نال هادي نمضي و ءاشب نصئدهي مهمل اب رئافرمم هنها لعسو تاقولخملا نيعأ ىلع
 مظعالارونل !!وريرف مهنيعأ طب رفابرلاءاضقلا نكسلرمتلاو سمشلا نمر لعآراصةعبسلا
 ناس فاذه يمه يل اسمر مر عمم ت مهين آن دشإو ةنج مهلوضضر اونأ اوشا هنم مهب رقعح
 |رؤساكشىه هلي تنهد ثيمدك عديم. لوى م دحاو عمم لام له ةعبسلا عومشما ةروريص
 تلسووادحاو امم تراسةعيسلا عيومشلا أر دع قرددلا لاق (ىنعملا) يكلف بيحوا
 جاور[ ناةدها نلت يتكةروندحساولا ممثلا كلاذناهج ورداحتالا ةبترملا

 ىسهلالا ممل 1كاذر :و(ىنعملا) *

 ىلة/لزاتارار كس: بلل ىفنولسنلا نم.
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 ىرعش فو ارون ىمحمىو ارب ىهإس ىو رون ىرسن ىفو ارون همس قو ارونىلت ىف لمجا مهللا درو
 تذزصوصملاا | ذه ىفى امو ىركسلاق هنأ قوةدلا نمانالوموان ديس كس فارون فدزو ارب

 نيب قرفنالة بتم قل هنغيضح ظنا ذا هنال ق رمح تدادزا نكلاريخم تنكولوامافعراسدش
 ايديابنكماهمعثنابسقالاصتا لو ىونثمراونأ ةءبسئأر هتيعتلرظن ناو سر نمدحأ
 انتالىلعهأتال ةعبسلا حاورالا كت عومي ىتلاتالاصنالاو (ىنعملا) يامسفكنابز
 » تآالاردادنك نديدشلي هكناإإب ىوتثم الئءةسوسحلا ءايشمبالا لاسنال ةفلاخم اهنال
 يذلا لاذ كردي دحاورظنيى ملا دحاولا لاذ( ىتسعملا) ينايززاندومن ناوتناهلاس





 كانينشما ادح أ فرعب الث يح“
 ربا بلق ىلع مهو رب ريغالل ديلا تمم تغرد تفاهمات ددشزا

 عرمثلا كن عوجرم اير فاذسه

 انوا فيم تس تؤول » تخ

 ةريلا لكش مهمل جر لكرا مىأرف لالا اعف
 مسولمتي قرف هبنيعلاريرق ترصأ مهتوا ارو هتاطامض رم
 عمملاعلا اذه مهلهتدها شا الابر مهل هنن و رع مث ةيرصتملاةّداملا نم مهدّرعلاهوعمالؤأ
 مهداسجأو مهحاورأا مممهدهاشىأ اراصمأ م مهدهاش لالا لاف ىف ةرطنالت مهنادبأ

 تسينادبب كرب ئبناز ل ىم لوي وفرعب عرشا ذهلو مهنا يحول هو مهراث و مهءاوحو
 خاشلار هظي قر ولا ةرثكو ةرذو نمو (ىنعملا ) يخارذهويمزا نشك كمه كرب « خاش
 لادبالا تسعي. ردا ةراطترم تلاشي نار ولا هناسغالاقاروالا ل شدأب يسفلا ردو
 نم ترتسورلظنإ ةلءاسصلا مولامعأ قار وأ ةرفو نم ممحاور أرنا دبأ تاعفأ ةءببلا
 تيذن مهفراعمو مسهمواعر امثأ ةرثونماضيأ مهلارحأو مهلاسعأ قاروأو سامنلا نيمأ

 مهتاوذلاء اص تراص مهلاسع أو مهلايمهأ ثرتسس مهمولع ىنعي للملا أ نمم تبقا
 نصغ (ىنملا) مم دشدو يباله انتو «تءالبس « هدزور درب .تردرهإل ىوشم
 اىاذلسللا نعت خ نوكساسيردسلا ”ايبلعالم ىأ ىسهتنلا ةردسس ىلع برش رص” لك
 نسسفوهو مهرمحت دوجو نمرهاظلاّيسصغل !مونمىلو لك ىنعبالمالو الخال مال تلسو
 أردهتقرثلبر هبال ىم 'ًالعلا كالو ىسهملاةردس لعالء لاوححالاولاصعالا
 ابقي ضرالا تحت ب هذ رص” لكق ورع (ىنعملا )هي نيةيدي ىهامو ولك ارث يز »م نيمز رعق
 ريكس ته ذر هلا قورعأ ام كو توملاو روثلا تهت مشالبإ
 ةروسو لات لاةتوحلاو روتلاز واسحتو ضرالاتحتهرارغتساو هتونثو هراقوو
 مني ةرصشك) هللالاهلالىأ (ةييطةلك )هنملدبي د(الطفا برخفيت :/ أ مهاربا
 ًاهرش( اهلك أ)ىلست( قزت املا ىف)ا مص( اهعرذو) ضرالا ف (تباناهاسأ )ةلغغلا ىدو
 ءامسل|ىلا دف سي هلمصو نموا باق ىف ةتياثنامالا ةلك كلذك هتداراب (امبر تذابنيح لك )
 | نازارقء « رثئورذا دئخخاشزا قاعجبلا الج ىسهتناتذو لكدبارفو هتكرب لانو
 |عو رذلا ةزنج مهراقوو مهتيكسىأراصمنالا كلن فورعو (ىندملا) ب زوريزناشل عشا
 ىأربزو ريز مهتيه نم لقسعلاو ططباو رونأو هوجولا ةكح اضلاوحالاولابمعالا نم
 .نم هرب ال سوكعم

 وال نموا راصمالا توجو نمت شلك اشيأر(ىعلاز عروق رح هويمرا



000 
 | ملعر ودك اوذ م لصالا نا ضرفول نمي ام الثستعلو تطنرازؤنالار لانو هنو
 ناتخردنكددوبى تعب راؤأ "املا ناكماهنمجر طترهطو ضن ةعب لا عرمشلا فراعمو
 ناشباربكر يع نا» ىمقلكلاديعأ نءراجتالا كلنءاذنخا دار ىف ذه يقاخمثحرلا
 مهر مثلا ممبععأ اذه (ىعلا) م«تشدوارحسزا قل ختارازهدس م تثانكيما
 تالاملاو مهياح ل طاوريو قول نن [ةثامراذملاو ءارعل ا نم مجاع قم مهروهظو
 (ىنملا) دنتخ ب ىنابب اس ىهلكزا « دنتخايىناج او زر ازا ىوشم يلا خلا
 بلط ىف اهودف ىأ ممحاو رأ اوكرح نع ضامن دنتتخاب تاج لظلأ ىلا موقاةشا نم
 تاغسلرسأ نا ىلا ةراشا ةعبسلا ىف راص“الاولاجرلاو عومشلاددعر ست دار [هنال لاظلا
 اومانولابلا غارقو روضصلل بس انملاوهامملا ةلظماوعنطسافاهو رو مهناو ةعبسيل اعتهنلا
 سهلا نمرهزأتاعاطلا ب الا تاضويمنا !ناو مهل ةعفان رمغاسنا اوذرعبرلو اهتحت
 ليلقىلا اويهذوءايلوالانيطاسأ ة اج نعاومجف اهو رت ناطيستلاو سمنلا ىلا م هايم
 ملاطهاجب حاس نموأ لماعربذملاع نم نظملاو ةو ثلا فو أ ةمنب رطل اوني لا ىف ةءاسم او عجل
 | راصشالا ىلا عجار ريمخ(ارنا ز م حب عب ىاهديدريوؤتدس»» عيهدن ديد ىتارن ؟ةياسإلىع
 داضلاو ىازلاب قاسعبلاو قازيلانيتممن, ( رضي) لبو الأ ىمعم اهلارسكم(سيه) ةعيسلا
 اوريلالسأ(ىنعملا) ةقشملاوبيذعتلاءابلارسكم(ل2) انبعالا ىلع( ىاهديدرب)ناذغا
 دقو اهلعءامداذهو ةغْثا :ةيذعملا نيعالا َلتَلم ًربلآو لغنت ا ةعبسلا راصتخمالا طا

 متخ(ىنملا) يامسدنم ار ءامدشب هنك ف اهدي مير إو ىم رظنتإلأ اهل
 مهل اتةو اثف مهر اصدأ ىو ممعم- ىنعو مهولق ىلدهللا مح ىو .ىلء منيع ىلع قطارهت
 ان هلو متم نامرح مهلف لاكلاو الملا كلذاو دها شيلد لالشلاو ىمعلا نم ىربكل انيدلا
 ىرهوملا لاقاهسلا اوأروهر وهطلاكعمرمملا اوريول معافى ائلارطشلا ىفانالوموانديس لاق

 ءايرلازهأ اوريعأ مهراسبأ هنونضمي سانل او ىربكسسعلا شن تاشب كو
 دئسبارةرذ ىم «ايلوآلا او ريو فير ريغ 0

 أوهىذلا ريغسلاىأةرذلاىري (ىعملا) فدي
 حالصصلابس مكره ا ةقيشملا ث يح نموه ىذلا ىأ سماريوو ةرذلاكى علا ثيح نع

 ذايلوالاةيؤرادعتسيل حالصلا ىف عسب لو اسوبأم نوكب ال مركنلاو فطقلا نم نكمل ةالولاو
 ىأ نيلالخلا ىف لاتىممامالا ناسنالل سيل تأو لاتىلاهن هناناىلام او هتلاناسحا ريو
 الرخ لارا دلا ىف سيلتأ مهلا يما ةفيطللا اسنبأ ىنابأ ىريكسلانيدلا مجلات هنا
 ىوثثم لوقيو عرضتب ع رشم متل ا ةر وسيف ىسهتتا اريشوأ ناك اربخ ءاسن درا ديف تسلم
 ارصم أ براب (ىنلا) هبادخى ا تسرصمهجدزي رى ءاهويمنيواز ف اوراك و



 "امل ادئاوما رمةصحالم عي رطلا لئاوتوةعب رمثلا لحاو رشأب رصملا اذه
 ةو ططقأسنب اهينان٠ ايلوالادوجور شن م :ةيقحل ارش لاملاو ةماحورلا ةيذغالا نم
 انما قالا نةلو مقالنا عيج ىلع
 كش امغس داتا مهر ده قلخ دن ديح مه هديوب بيسإلل ىم ةيورخألا :داعسلا ببس
 باسلاو بولا ىف مهتل و ىلابلاحاغتلا نوعم ع ىنامناةيهل اةمكح ”ىأو (ىنعملا) يقلح
 ىف مهضعب عقوو ةمئاقنلا مهذلا ذئب اولغتشا ىأ ممذعب ىفاوعقو أ هيف ةدئاقال ىذما سنالا
 اوعتو ءايرللهأ يأ ةسناحورلاذثاذللاو ةبوعلادك اوذلا نءاسساب مهقاح نوك ةلاح ضع
 ءالعلاراصئأرامثأ نما ب ارافشان مهتلح نوك ةلاحا نوب عتياهفةدث نالىتلا تالامقلا ف
 نيلغت_ثمتاءاطاا نيكرات ةيهلالا تاضويفلا نع نيضرعمنيكساسملاءاسلوالاو نيلم اعلا
 تيلايمدبمد « نوصغناو فوكو لربه هتك يو ىرتثم لاح اوةوشالابصانلاب
 ام نولعي ىيوقتيلابافئأفنتلاةنو هغلا كلتا راهز أر قاروأ (ىدلل) 4 نولعي ىوق

 ايناهلا نعاوبغرو اهمعن ىف اوبغر ىربكسلا ني لا مسجتلات نيمركسا|نمىتله وفر فرغ
 رود اخ ديب[ امووس ٠ تخردرهىوسزدمآى كناب» ىونث. اهءيهاماناهتاوهثو
 اونأو اولاعت تلا نيصيبقاينيلئاقثوصيلو لكدو+و رص فرط نم وأ (ىنعملا) هن تذع
 ترضزدماىكنابإ» ىم عشيلاقءائانغلابلاةواملاانرامغأ نماولكو انيناجواتفرل

 دوور ىلع قلحا ةريغ نمو مءاقأ (ظحللا) ب زو الالكم تس نا ثم و رش
 عدر(الك) نيل الملا لاةرروالالك<ةاتملا ةروسي مهلاتل 3

 قئاللار تم (رفتدلانثمو شلي رات ةوسصي المال (رزوال) رارغلا باط نم
 ماقملا اذهنممكل برهمالاف- (رزوالالك) ةيادفا نيالا مهن لاقونو زاحتونوبسامي
 مفتلااموامن اراد هوب رخمويلا اذهىف هنود ذل نصملا نالكل نصخالو
 ىهتناىناذم نمنمأ صح لد نموىنصح هقلاالا اال أبانع مكيلا ةفيطالا تغابامىلا
 ير ىلانا زذملا مويلا كسل سيلف مك الوم مغلاخو مك دعأ مف اوو مكسسصاو م. تلغت سان

 دءسةسمر اهلا نيزا و و ىو 0
 ماظعلاءايلوالا بنا ىأ بناملا اذهلاوبهذادحأ موللاتولو (ىدعلا) ميدي
 نيكدتتغكى هج ىم راوثالاءذهن هني دعست ماويوكست ىتح ماركملا ءايفدصالاوا

 اذهنيرشام ا ينافناةل حللت (ىعلا) «تسادشمتاوبدهللاءاضقزاا ب تسمنيكسم
 اذهامةماركلارثأ هم ىرئالس انا ىفانبغربانوتح هللا ءاضةنعراص ناركسو نكسم
 ذو « زاردىادوز نيكسمنبازغمإ» ىم تولوةبو ى اعهتلاءاشت نع لذا هبسالا
 نم نيكسلا اذهلفعتولومي ملغ لاك نم (ىنعملا) هن ابي نوجد سان هتدكت شابر

 ”اذغالنر

 ثنا



 اوبسنا انرانتسالا مسوف
 'بمقالف قاوسالا ىف ىشعو ماعطلا لك اي

 قييو (ىعلا]) « تسيح لالضاوهدرب نيا رول ٠ تبجل اح يرايدنام ىبمتواإو
 نيلئاةبارغتسالاو ب هنلاوبعتلا قاف ةلاوجو ةلذشلاكنمءايلوالا ناجل كوعادلا

 ىو لالضالاو باهطا امن نوكيأمو نوكبام لالضل ىف سانلا ماوعءا
 قلدنا عازنأ (ىنعملا) يلفت دنرآىتوسن؟مدقشلب 2

 ةكرحالو امدقءافرعلاوءايلوالا بناجوهو بنا
 |ركنم ءةشك قافتاز شناكربزو نالاعؤؤى مه نول. الو مهعصنب نمخ:دوبغربال ىأ القتالو

 قافتا نمسايلوالانيركتماوراص مهوانرصو قلما الص (ىنءما) يك قاموا نينحسنيز
 لقاعل اديرملادقرتررثأةراكنالا ىلع مهرارسا ةرثكن م قاعلاو ىغاسبلا سنا ذكه نيركتا
 اما( ىنعملا) هيه دزرسربا م سسزهج بدو هدشهربخو هتاويد مايو ىوتشم امهذتسسو الث اق
 رجواطع متو ىو ائيشىس ًاريلع اوررضيمغايشلا«الؤهو أ اهوتعمو انونحترسلنأ
 ةقدب راظنأ ةلظل لكى و نيم مسمأ(ىنعلا) (رمرر نالت باو مم نمدكءظل
 ناتمنردريدويدج باوخإلل ىء لوق أو ىفنت ح تحول متال اينو أ ار ىرأ تامزلا ىفانأ ىنعب

 ى)ماوفتساةادأ ةبسر الا عمار سكت( دح)هينووكيدوعجَرَوَد حنا ءاهوم و ورح

 نوخ)'ايلرالاو ايبنالا ىلا عسجارعمجريمش (ناش) راما (اهويس) با
 ةغيفللا ضرأ ىلع بهذا نوكتامابؤرلا (ىنماا) و دسأ الىنعم(موركن) فيكىنعمبةفامألااب
 الو مهتدصأ ال فيكم فراعمتك اوفو مهن اطلراشأ لك ةوءاسبلوالاوءايبن لارا أ ىلإ

 يعم( زاب) «تاركناتسب نيز درربكى مهك م ناركتمابمركتي نمدنوحزامإل ىم. دقتعأ
 هفرطوئلا ةفاحةس رعلا فاكلا متن (نارك ١

 تاتسيوهو تاتسل اذه نمنوكسم اانث- مجم
 جابنح !لاك ايلي ىو درولا حار نم لعجلار فش

 لاكمموأرافتفالاو جايتسالا لاك (ىنعملا) يي راس ناجي
 ذقاذلل!نوكرثيال ىأ مهسحاورأ نوط ةمرصح ف صنءاهتسشا نمراغتفالاو جايتحالا

 باذعل مهحاورأ نولسورئأوأ ةمرصح فصنك ةبورخ

 ىوءابلوالاو ايننالاراصمأر اغ
 قاينشانمو(ينعملا)



 (نمما] هيرازهردئار ار هدصي) ن
 قفولأ ةنامزئاللعا هذ هرارغلاو ةمعزولا ىفةيناحورلارامثالا

 عادي برشا لةعالملت أب حلا هللا اونأدعبهسفنلهفن قي قوفدلا لاق ونا) همز
 انالومة رس ءلاراشأو لسرلا امور افراح أونصفل اخ
 هياوشكدق مهنا اونظبات هوكملصرلا سأ تسل ماذا نيهالم م هلوقب ىلعالا هريسدقلا اسد
 ىح مهرصخجخارتف ىأالاجرالاكلبق واتس أاواع لدتا( تس لو عسي
 تاماالابيذكتديدشتلاب ( اب (اويذكسةمهنأ ( لسرلا نأ (اونطظو لسرلا) سي (سأيتسااذا)
 أوهو (انرصن مهعاب) رصنلا نممياو دعوامار غن أ لسرلا نأ محالا نط ىأ فيفضل ارهدمب
 كدوبن باو بذكتف يضت هكتاوخ ثئارق نبا لو ىزث ءزاشأ هيلاوان الوم ةريضح هدارأ ىذلا
 يصغعاجراو بذكف يف ىهوةيناشلا» ءاردلاءذهأرفا(ىنعما] هه بضح دنيب شب وبخ

 تح :ءارغللا »ا 0
 وقر (ىنلا) ياةشا ئركت نات 3 قفا

 قوقدلاذك ءايمشالاراكنا قب نمالك لاو ةالملا مملعءابنالا حور نظلاوثلشلا

 4 نيركشم ار ارساو قاضتوينشلا يود اءزالاثك أ ق ءابلوالابن اه ىادلار

 عض مك عج (ناش لز) هلي
 (ارب) حورلارصم ىلع (ناجتخر در: ىععرشاسرمأ لعذ (وك)

 اندنو اعموانرصن مهءابمل كاودةرتلا دعو (ىنعملا) دعس ىنععت

 «دكرروخ ىف ىوثم تادهاجماوتاضايرلابلغتشاوح ورا
 ديرمام و قوقداب لك /ىنعملا) ب تسد زوم آر صم ءظاحرهو مدرا

 ءايننالا بن انس دعست ةظل لكو سفن لكف نق بيصنهل نم حور ,رلاةرخم سمس, «انلالا

 دعت أراك أيل سانلا نيعأ نع+نوغتح ىنخناس رصع حوراارامتل ب .اطلاوءايلوالاو
 تخردزاارمص مكتوج

 دهام بههلا هللا نولثاق

 اتت نايا 2 ذيل شارو
 ينادوسعمج(تايبادوس) سفن نم(مدرا) سأرلا ياد قمحالا ةسرعلا فاكس ارسكم( عك
 انرسىأ ءادوسلل نيدوسنملا سنو تالكن م اهلبانرس (ىنملا) ءايلوالاو ءايننالامهبتارأو



 هش
 مج ىو ةمعنو ماعطو ناس مكدنعات نولوقي*ايلوالاوءايبنالاتاملكن م ىرايح
 اهصسمنو اننيعا لرش (ىنعما) يي« تسيهرلكشما, نب امتع تسين غاباغأو يلام
 "امو حورلا ةرصشو نائما لكشم قب رطاماو رعوورضتاما انهناتسسال لاذساو رظنلا نعمتو

 ىا اي ىوتشنرانلاوةنلسا توركشو دسلك+ الك دسانلابحخ ةرهولار اعمار ىراربلا ىف ايلا |
 بدلا هللا (ينعللا] وك وكت سهدوخيرو هدو وبس دوب نوح م وكو تشكن ازاردنيدتج بسمع
 البىأهدوهبنوكي فيك ازيثكوالب وما ذكءايلوآلاوءابنالاهوثمىذلا ليملاو لالا اذه
 مسا ةسرعل فاعلا !مشب وك ظذلنا ىلع دوجوممسفن ى وهن أ ال لق اصع ناكتاو عسفن

 ىمدولوشو) هلوغبربةروسف مهعانيراسنل ءاكحاك ماعلا باطخ ا شرط ىلع ماهغتسا
 مايقنوئطبتسيو ةعاسلا موسمحنولبتس ىربكلا نيدلا مه لات( نيقداص تنك ا دعؤلا اذنه
 ةوم هابي كست نكل مه نع مهعنمفوخو أ مهكش نع مهري قيدصت نهال ةمايغلا
 تنبأ 0 .- فى لبسلا مضوال اراكناو لسرلا
 ب لوذأمهلسماذك نأ (ىل]«برعثس زارح
 ةيؤرىلعنور ديالو يخ "أ ملشا١ لهو مهيعأ .طعيرسشا

 زوو“ يب هيلي بالو مالكل ا نومعسالو ناابلا
 ا ا

 ىلاعتهتلا انأش مظعل مهن رم دع نم مسو ءيلع هللا يلم لوس .رلا بمعتىأ بممدلا فب هلوبأ

 ِِ تا[ بدكنب زوق ع اب لالا «راكساب را ًانكلا بهتو
 | مظم قرف بمعلاا الذل تبعا اذه نم (ىنعملا) ) «فركشناطلسدركد هاو محن

 |رقو مهرابكسم:! ببسوهذلا مهانف نم اذ 5
 عظم قرف نيببتنتلا نيباموتاثنبلا تامآلاو نيهاربلا ذب ةرنع مهعنسىذلا ةروصل ايف لوسرلا

 ىذلا بيهم ىنععىفاكارا طشلا ىف فركشت !ىلعميظعل ال لاعلان اطلسلا لعشب نأ ديربام ىتح
 نيلثاتلا و دصأو هو لاةهناةى هلا اهحأر هت وتلا ةيدقلا» ازا عشب فر زر فاجر دالس امور

 ىءلا «ددصيوم عجرم مهلاعأ ل عمه د

 قوقداب (ىنعللا) يش شومخنيه نار رتبت قوخدىاب
 طق.تاك انرارسالا نمل :.لا ضرار اصمأ بناجلاب اهذلبعا

 ةودان قاتلا عمست ىلا ا ا
 ةعبسلاراصمالا كلت ةروريسناس اذه يي تخردتنه نكن دش تغرد لب دولا

 ارتشييمدنارتفكإو ىرتشمت افسلا ىلكروملظو تاذلا لحت فرحا فىنعب سلوم
 / تكرو مادفعرسأ ا



 (هيلل]

 تغلب وةدحاو رص راسدعب ةعبسلاراصمالا تو دحولا ماقم تعقووةرثكل !ماثم
 تريدزاهت شكى ناسمد نم « ىدره دش ىدرفدشم تنهإل ىجةدحاولاسفنلا مكح

 ةرثكلا ةيتراقيسفلا اورام ىأ ادحاواوعجرو ةءيساوراس سن: لكف (ىنفلا) «ىمه

 نيعنلا ثدح نم عمجلاو قرفلاندعج نم لكمهارواد تم: دحولا ةيئرمل بسناب ؤاددعتم
 نم لخي لة ده اثم هذاسملو دج او سفن ىف مه دهاشو نبدقم ةغيشملا ثبح. نمو نيددعتم

 نم تريس ع زىأأ.!لوغيف رجح نعربطف ةريخ ا رقت ت اذا ةبثرره ف نكي لو نيولدلا
 4 رمملا فتنس ىأ تريمع وبىأانانولعتىنكىفادىهه هريدمت ىمهرمألا

 تيأرالاذدعب(ىدلا) م زاسدركتع اج نرمهديثكف م زا غردتاتهزد دب ازا

 بيترتلا يهم اتهزاستا ىلء هتنروةع امملاكةتعئطما اف .تيص- الملا ف راصتالا

 مامالكاذف ةرصش(ىنعلا) « ما يتردواسدردا ناركيدو ماما ذنتلمشيرز 'تخردألل»

 ةرد._ةلاو لاو مامالاك ةمدهقما ابحلا ةةصوعيع ابن 9.

 كآ9 اثم اغسل! قانمبفاسنالاه :ايكلانالىدتقملا هبشمالكلاو ىصبلاو
 .عيك رلاو مايقلالاذو(ىنعلا) م دوغ :سداتخردزاودوضعداوعوكرذازمايغ

 ادد لوث مدرك ذبل ىونشم مهل لساقنبالغالرأصنثالا نم بهمن داي :

 ىلاع: قا لوقنامزلا ؟لاذت رك (يعاا) ا نادعكاررصم مفلا ذك و ناءزتآ

 (ثابيلاهلع) سفح افا (تادنألا اخ نادل اشنء(لع :نيحرلا) نمرلاةرو ىف لاق

 قاسالام(رصتلاو) تابنلا !نم 4 ناسالا(مفااو) دابر (نابسعي هرمقلاو سعلا) وطالا

 منايم هونازهارتاتخر ناوى كني[ ىلا دار امداعش(نادصسإ

 لسافم الور والالو ةبكرراصملالا كلنلسيلو (ىنءلا) ينانج
 ةبكرالبا اله نوكيةالص بيئرتتىأبحجتلا :قوذدلا لاقاذولو ا يدصمأ

 باسحلا,روديناسنالادوجو كلذ عمةالولار قو ةوبثلا سمت ىريكلا نيدلا مغ لاق لصنمالو
 دع ريب دتلامأر ورم دنلا يهأ مهو ندح -رثا نو ةطغخ ب طق ىلم ةيدبالاو ةيازالاةرئادا ىف

 ىولعدادعتسا مهتلاو هيلا غوجرئاب هدب نب ناللذتي و 4نادص#: امهرببطىلا امهورع

 دهآ ف ىو هردحلاج رهدج :باةيلهلا ةوةلاوهور هلا ةسرتاريبدتلاتذولزن

 اذه ىف هفنل قوق دما لاق( ىفملا) وي ززوتهامراكز ىراد بحه ىث «زورفاب ىلع ا د ماسولا
 ةماطلاروتةلعشب تنأ نما هانعم ىأ كهريدقتىلك اللات ىلاعت هللا ماسملا قأ نأ, صوصحخلا
 نكل دج اسودباعان ضرألاو تاو ملا ىفامعيسجو انعنسوانر كت آلا لاما اذه ةدابعلاو

 ىداهلاهفاو ةيلسساوحوءاضءأ اهتاعاطو ءايسشمالا !هتاارارسأ دهاشل مزنالا

 لاجرةعبس ةعبلاراصتالا كنتوك ناس ىفاذه م تغرد تنه آت دشدرم ثاهإب

 تأ يوم عمو



 انتشفأ]
 كليم الثل ماوعلا نم عاطتنالاو نيكسقلاا لصحل الماك ةمزالم :رخآلا قيرطلل ال مزااللا
 مالعا اذهوملرمظت الى دل درغل هلل لج ألة دعقلا ىف مهتم لابير ةعيست رار اصلا كلن ريثكنامز دعم( ىدلا) درق دز ددعترد هجح ى. درحتنه ان: 5تشك كري دع اظاك
 ًاراصتما قيما اويل مهنااماهفالاجرلالكشب ةعبسل ار اصغالا وهو تانابنلا عيسنب
 الذ(ىنملا) يناهجرا رادع ” « نالسرا تنهنآمك للام مج ىع
 ابيك مماقعبلا عابسلا كلنا ىفاريخم ”ىبعمسمأ بهتتلا نمتلعرسلا ا ذهتدهاش
 اناا نم (ناهحزا )وكسامر(دنراددجو )اويوكي ن ءىنعمتةمسر ,رهلا فاكملار سكب دقنابك
 ييءابتازا مالسارنأشب! مدرك هارز نم مديسر ىيدزنب وحج ىمتوروهتمئخ كأنو
 مالسل لاذ باو ىلاولأق مولا (ىئعملا) يي ماركح ابورشفم قوتدىا ب مالسست[باوح مدنتغك موفر م ملم تلمس مرا ىأءابذنالا نم مهلا ىيرطلا نمبر امل (ىغملا)
 ع لاجرلاهذله(ىنعلا) هيدورفزا دئديركسار /ركدكَم «”دوز دنتسنادب نميهضزأ طظاكوش ىماوملكت لو قوريلوار ظن لعاومر اذه لبق ياللا ىفوفرع سمالارخآى مقتل ىسفن ف تلى مسااوفرع ماتيأراد/ىنعملا) جيدنتخ ادنترظن نمرينيزا شيع 1 | نرجيرخآةفك" )ف ىو موجانو ماركسارشفماب قوقداي يظعتلاو م ركتلا ةمجنسشلاو لاو
 باول ىنعم ءايملا تب( مضعاد) جي زينو رب دونك 1تسديمشومب» هزي زعم ىلكت ادن شداد مطعار ل ىم نوف ىلا تدق نم ض عب مهضعئرلظ 3 رك ىربعش نماوةرعالمتلاو وذل
 نام ةضطسأ ىفواكحاسَتاَدمَح قواطع ى عم (دسدا د) ملكا ةادأ لاو
 ةلامالا ىو نايبلل هك ىأ هكمريدسفت

 تي 9و ىونشم رارسالاو رارسلاعيبجج هيلمر وظي
 تا دوجوملا قثامح ىلءار ءلطاولو فرخسا مسا نم بوسنملا ظل او مسرلا  ىلء اونو فيكن كل نيويودغم قتلا بنل مالح ناك لو ىسغتل ىسضن ىف تلق( ىنعما) هع دنفخاو ىغسر فرح
 ءرلا فورس !ءاصسأ نماوذإ ةرهو مسالااونرع همجي اكأب نكل بال تانثاكلا ةيهامو
 را ا ديفتاو ىلابنلارطسشلا فواوعلطت يم ديفكشب ةضن ىفو ماركسلا جانو رضمماب قو داماولةو

 زي



 ءمض

 « لوزا بيفدوُش ىعساركا تثك لب ىواثماوذةو عجب
 1: : هرتت از ىلولا نم مسا باغا قون دال ومنا لاذ لات (ىنعلا )

 لوضنملا ف دجويدقهنان قوق دفا ىلع مهتليضف مزلي الو ل ملا نم هتنوبم غنا لعثالو قارغتسالا

 ملعأ نأ اللا هيلع هو هرغلا ثا طع !مدعو لمخلا ةهق ن تلم ال لضاغلا فد وبالام
 اذ أاوبو كوب نأ ا.ثفارومأب مولع ن ملي الوان دارو أب

 ا. ثالا كايلع صانع تنآو ىلا

5 
 الو تآرغلا ىأ (”ىلا ىسونامالا عسبنا) ام( نا) مكسلبق نم .نمب ذ كسملاك مك

 ”ةنكتازأ عده ىم ف اف الا ةروس ف يل الج ىبتانب شى دنع نم عدت |
 انئرلادبالالاةثافدع (ىعملا) تسود كانىاوةبندركادتقا »|

 .؟تعاسنلب ليا ىرآ ذك ف ىم كب 9

ل تلذ(وىنهلا) ب نمزرو دزا ا
 نمازي كلم أ الة جاب ولهما نكل من م

 فاكبنميذأ اذهوتادويقلا نيكيمال أذ يو لكشلا لا ابهسنوكت يت لعل نامزلا

 نوكتلا ديف نمص اخت ىتحر وذلا ىف ءةمامآألا للبي الو ةبعسأا كلرتيالنأ ةمامالاو ةةالغلل

 كولا ى اهب ا نآدوسأ و ىو نازلاو رولا تالكدملعوناكملاو
 امكتابح

 زد كاما زغمرشنادإل ىم المس
 ةولخ تلعذ امرك مريغم ار كعمل ابارثا "وام ةبح (ىنعلا) ع مركز ادركى با

 (ينلا) 6 هيزوخ سوو نرش ئاشانه دركو ىلع الاخر د تشي خو
 اذهو ةرغصالو ةرجحالو ةححارالو نولةبسلل قر. تح بارثلا ىف ةءاكلاب اهسفن

 بكمدشا وداشكرب « دب ةوءكآسب زاولطىم موقلا دئعةي ملا طرش

 قاروالا نما انج تتنةفاثك الور ضم ةدي هلأ قب لوملا كاذدعبو (ىعلا) منار

 دشرملا ةبعهبثلاسلا ىتمت اذان بارتلا ىلءاهدوجو بكم تيهذاو تاسسناو ناصخالاو
 ءاقبلا ىلالصووىل عت قدبخ ءاوه ىلءطسنناو 4ةعحاذج مث ضابقتاةيرششلا نم 4قيب لو

 تروس ثفر مد شيوخ ىبنوج شيوخ لصا شيب ظ ىعةروصلالاه نم هرغسدعب ىوثعملا
 تال انعم ىتجاو زروس ثبهذدوجو البهل مأ دنع تاك امل (ىئعللا). يدش شينعم



 هرخنيهش درك يسر سال ىوشسستلا رهأ ةبصخالا لس مالا ذهو هب وبكم
 ىلك_ثماولحل مهتنذأة سلوا ذكم هل تلفان أى وةدلا لاق (ىنعملا ) تساضددر كنج سزا
 مهتراشا نمىلل سف. ضوغمكل مم الاول ممأ مالا نأباوراشأ ىأ !ذكم وس أر اواعج مهوا

 ىونثم قوشادزا مهاضر نمو ىنطا ىلعتيلغو تما نابلا ةعشوبلملا ىفةرارح
 اينارمتنكال(ىنعلا) هبا دحنوخزاو مشكب نا رم دوج « ابشجتموركن كاي ىتعاسإو
 تيرتءاسيزّتعاسنار دم هزل ىج اديس ىسفننمتيرصونحلا وعلا لاذ عمتساس
 أ| نمىحورتملخ ةعاسلا كت ىفاشنأ (ىنمملا) «ناوجدنا دركربب تعاسمكسناز » ناب

 || قبب نأب لاحىلالاحنم هريفتوهلدبتو اضسشياشلا ل_عتةءاسلانال ةعاسلا دق
 تعاسزا كنولتزا تسر « تسنتسانتعاسزا يوان هجلع ىم ايقاب ةيهملالا ةسفنلا ىف

 || ن ءصلخو ترهظوتماتةداهشلا ةبتموةعاسلا نمتاسولملاةلجح (ىنماا) (تسرب
 .٠ .ىرشنوربب تءاسسعاس زنوج ىم ةعاسلا نم سلخ ىذلا كلاذشانواتلا

 تاعاسلا لاء نمابرا ةعاسلاساءنوكسنامل (ىنعملا ) م« ىوش نوم عر دئاغ نوجا
 كمان هلل رس مرح نوكتْمكلاو روستلاو كيك يبي ا لو تامملا ةسبنص نموا
 لهآ (ىنعللا) تسيئءارريغزجوسنآ كن إو 387-5 ىعاسوزاتعاسإل

 ةعاسلا كلل هال سيل هنالنيريبخر يغ ملاعنااًفََحْألآَحَيَدَو ةءاسالملاع ل هأ نم ةءاسلا

 و رطالأ
 | ىلعاوطب رض ل كل ةءاسسلا ملاع لهأو ةعاسمل |لهأ نم (يتعلا) وجو تسجنأ وج
 | نودها يال عاسلا ل هأ ماعلا !ذس»ىنالشيتمتلاو بلطلا لاعفةسوسممالب وط
 لهأةيترمىنومبال ةعاسالرهأملاعاذكو مهتترمىلانواسيالو ةعاسال هأ ماع

 باسط مسيولقو مهم اوسلو نامزلا نماوصلخم ل مسهنالةميبطلانيسوبحشو ةعاسلا
 ىور اظافسس ملح طلسو دوصةل لو سولا لهم ةمهلاأو اما سلام مهن لكل يداسالا
 ةكئالاا نم رقونمللا نمه> رمي لكودقوالا دحأ نم مكسنمام لاق أ دوعسمنبا نع

 بصنتم) ىمريخعالا نم أيالفلسأف هيلع :ىتنامأ هتلاناالا ىلا اولاقدقل لوسرام.كلاءاواولاق

 0 زو ىظيارةيوطرهرت



 !باوج اه 1من لاق نيل الح
0 

 ديالى مي ضفارالو كرات أيالروتسسدالو نذاريسفي وةلتظفح نعو لفن نا

 أسيل والام هو مهمحصح قوه بألا سدحأو اج ا رو كلر
 ىونثم !جلطي تلا ةبنرملا ىلا لوصولاو برم كلت نم ص المخا عر دشن الو ةك الما
 سوملانبو (ىملا) هيدنكردرس ناركيديوطرد « دلكيهلب وطزاركس وهو
 هترمز كرلوأ سر يارغلا هبوط فو اسماو دقت تلاةهيوطلا نمآلبو لع لهأ عطقنا نا

 ةشوك» شوخو تسجل ابحر خناءز ردإلب ئونشم ىرخأ ةسمز طلذخناون ةزاجا

 | روخالا ابن (نايحرخ) لاملاو نامزلا لاذ فىعمب (كامفدد) «شكوةربكواراسف

 ليطسالاوهو روخآلا ملابشل ةفسرهاملا عيب ملا نعم ةيسيراغلا ملا مضي (تسح)

 طايضنملاف (ىعلا) هؤبص-دو (شكو) هنركسمي و (ةربكور ناسرلا (راسفا)

فرط نم هنوكسمي ملاعلل تاريدملا ةكئاللاىنعي نودض أعد عارسالا اسحب روخآلا
 هناثء 

الا عنا لازهأ نمادح واو أر اذا ىنمي لو الا همامءىلاهنورصد و
 كو لس نع كل

ىيشركةرئاظناح» ىوتثم لوثالا لم ىفر وغلا ىلع نوط رب
 نيسبارترايتخا ه ايعىا

 ذاغناىلءردغتالىأرايتخاالب كرايم الزطتأ حلانملار نم دارابعا (ىدلا] م رابتخأجل

 ىميحارحتةسدا كرب ءابوتلمدو يك ىرارتخ ال ىم اهل باهذاا ىلءالو ؛لرابتخا

 ىلعر دغتال ئثىال سوبحم تآكل لدي لة حرودبشاو 2

 لاقت اعلا برشا ٠اس

 نلعنم اذا ىنعي اهتام ابقو كس ةنتادي دهتتلقو ىيغلا

 دعرلاةروس ف ىلاعت وقر :
 نم هنوظةح) ب

 ةكتئاللا نم( انس كيلم ناو) راطغنالا ةروسفو مهربخو

 نم ظفلبام) ف ةدوس ىو هعبدج(نولع نام نولعيإ اهل( نيب ناك | هللا ىلء/امارك زمكتامال

 نا ةةيقملا ىف معتق نيل الح ىسهت ايضاح (ديثع) ظاح(بيقرس فالالوق
 ةظقملا كل عناملا

 ةمامالا دسم موقلا ماما قوقدلا باهذو ممتن ايف اذه تماما

 مهلا لادلا علب( ود) هور شيب قرقددمازاغزيغ و ودزمدرادند ا



 مالكلا اذه( ىنملا) بهذا ىتمجارلا عت( هر) ا ذكر عرمسأ ىتعجر دصملا نديود نم, ءلمأ لعق
 ناكر ن اذه ىع مدقق [متق بهذا تنأةالصلا قود .عرسأو مسا ةيامنةلسعأل

 كرهلح ملا لادلا مدن( هكود) يراك و روزا ددرك يان راذ هناكوا
 ءزلا ىفا درفنمو نامآلا ىف دحاوإي هلاؤلاةاشي أ مولا كلا ذو (ىنعملا) دل نعم
 'ضورفلاءادأبو ضورفلا بتل مر:أ اذهو ثنولاونامزلا كم نيزتيت>-الي ىدتمتل
 (ىنعما] اوشيبرشادياب نشورمشح هالسردوشور 7
 تعي رشرد فرى مرصبلارب ونن ةملمالل مدغتلا ىف عزاللاو ةر تم كنيع السما ىف تنأ ماما
 ةعب رشلا ىف ونريبكاي (قعما) كب ارروكتدرك دي تمامارد ع ايكى أ هوركم تسه
 قلاودبعل ااا يع حاضمالا وتس المثال لاقةءلمالا ىعالا يدق وركستدم
 ايت املا نكمل نا حاورالا ةاحضو حاضيالازونحرش حاتقلادا دماي الغلا ىفا م هحبرش
 دحوم ناو سن هلا نع ماين نوصوتلبغل ىلا هئ ادت مدعت حرشلا فويىمعالاو ملا فاو
 !هبنشو ر مشؤ هه هيضقوتسحودشاب ظفاح محرك لج ىوتشم ةهاركالا .لشفأ
 لأ يار نىك داع ةارغا عير اظقاس جلا نك( (ىنملا) يةيغسدشب
 .وزيهرب ل سادشاب مش م رذقزا دوسزيهتباَز روك ىم 1
 ازارتحالاىف قل س أ نيعلا نالت اسلمتلاو ت تاروداّلا ل نلارتحأ ىم الا نوكبال نال (ىنملا)
 سانا موي موتكممدأ ب فلظتسسل لو يصمت ليكن سنن مىور « بنهقلاو
 ناكلذا ىهامنا ةغاركلاو ىمهالاةمامازا زاوخ ولعت ديت برعلا نزلات ىعأ و هو
 ىورو نطابلا فربسي ورهاظلا ىف ىعأ مونكممأن ءانرعلا دو هتم أملس, وقل ىف

 نم مسالا امنا هريصب ىمعب نم ىمجحالا سيل مالا هلع لاق نا درس ن ملا دسبع نع قربا
 » رويعرددتسنارىديلي وال ىم اضيأ لاقوا ذه. نالوموانديس العاذاولو هتريصا ىمعت

 ردغبالو روبعلاورورلاف ةساملا ىرال ى حالا (ىنلا) م روك مشخادابمار ندي
 السلا ىفةمامالا نم معا مامالا ناكل رصبلا ى 5 نموثم نكيالادبأ اهم زارتحالا ىلع
 || تاس اجضرد نطايروك«. تسرهاطةسايغ ردرهاظروك لي ىونشن لاقداشرالا ةمامالاو
 ارز ترتر ماا منا ورتم د # ت سرس

 امىنعنا) ل انطانةساحتش « دو 1 ىوتثم هريغأ
 .ىوتثم *امامبهذنالودادزتةنطابلا ةساضلا كتر بهذ« املا نم ةرهاظلا ةساصخل اءذعأ
 زيوت سقط النا # ها ل12 س دق سلا أيمن (ينعلا) يتابعدش .نطاو:تاساخنوج« تآندشدا ونت مش بأي رجل



 تسفارخس جنوح ىم نطاوبلا تاسأ غن اعتو رهظنالنيعلا '«انريخي نطأيلا ةساكخ
 أرذاكئااءدولاعتهللاناامل (ىمأا) كارو رهاطربت سينا تآ ٠ ادخار رناك

 تيظرذق (سختوكرشملاامنا اونم'نيلااأ[) ةيونلا ةر وسيف ىلاصندتلا لاقل
 ةريبملا نيم جن ماع(اذهو همامدع) مرملا الدبل ىأ(مارطادصملا ارياف مهم
 سيل س مخلب هتيمستو رفاكلا ها ىعةيل تسيل ةداصفل اكلت نكلوديلالج ىلا
 نيزتسينتولمرئاكرهاظإلا ىوتم لاقاذهلو رهاظتارابتماب
 نما اضن قلع سيلرفاكل ازهاط نال (ىمملا) كنيدو نالخخا
 ةلرشلا نما درلا لاعفالاو ةعمذلا ف اسوالا نم نيدل ارقالخالا ىف ةساضلاةساصضأا كلتا

 تايبدمك وبتساض ناوي ىوشم ةعاطلاو ديحوتلاباهتراهطوةعاطلا م دهورذكلاو

 بحار ةرهاطلاةساهتلاءذه (ونلا) يماشاتىرزا شيوجتساجضناو « ماك
 ةساصفلا كاتودنس ناكسملا اهتضار زصنال نعت ةواطللا ىسعم ماكنا 2

 ىوننم دبع ناكمى لا بهذتىنعي مأشلا ىلا مهتلا ف ىهىتلا ىرلادالب نم يهذتةيثملابلا

 عار (ىمملا) يكدوشربناوضرو روح غامدوب « دو ررباهاعمآش ب وكلم و
 مفدان نع نوم أني ةكسئالمانأ ىو راينتاوشر وروما غامد التو ءاصسلا ىلع بهذ نملابلا

 (ينعلا) تسرد مهف ترسحر شتم رغوو اتبسن مهفردش عوكى هخنآ لو ىوتشمنيانغملا
 سانلا اوان دروهتالكك ار داو ممفرا دم هوقأ ة.ناابلا تاساتلا دو مذ هوخأأ ملك
 |لماكتلا مهلا ةرسح ست مىنال مل او هنكيلايدقحو هام ملكت[ الو مهلوضصرا دقم له

 ادن تسس كت وسو م بست دوجوو تسب مهو مالو ميلا
 ب ارك الزوكسا هاج ن لبلاد

 عييضتو مهمل اءام بص اسفل !* اوهالاو ةس
 هي فر ةدوخ د لمبفواردلا «فر تسخر وسغباروبسرباإط

 .اظلا سمها س اوما ىهو ماظع شاخعا ةمخزركملا اذهلو(ىنملا)

 .ا زها كيلمذ مسهفل اءانأ دام قبب الو مف * مهغلاءاما

 مهقءامو ةفرهما لالزءامم_تيصن الح ةئاسفنلا تآلاغتم
 ةرهاظلا سمها ساو شاضعا متظتالن أر ذا ىَعَب عيرضب الو ورخ ألا ةمكصحتملا

 [ريوطتى ل فر عمة لقمر دغتالثلدال لءاكلا مهفلاو ةسارغلا اسلامنا ىقبب ىتح تامر

 ٠١ مكراسأ اوهنعارشفر ماو ىوتم ادهاشا نه لعتدرأ ناوذي ِ

 ارك ذم عج رشام ا مأ ل عفاوشة فة شغاوشغ ةطعان ىو يمسوت يداه: تسارىدينش مه

 يوت رفطلاةلمدلا ديلا مضي( مس) باطل ادأ(ن) عضأل ىنمج (ىداهن) ردصستشغ
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 ةوشعرمأت عممامأو أ مكر اسنأ ىوه نع مكتبعأ اوت مأ تمدسانأ(ىدملا) لحرلا نع |
 لقز' ىلاعت لون ىهور وللا ةر وسو ةعركل لاو مكل عرش ىذا نع مكر اضنأ ةشغ
 امث(ممجو رئاوظنسصو ) ةدئاز نموهرظت مهل كتالامع (مهراسد أ نماوضغب نيمو
 جودرفلاو راسمالاب (ثومتسياعربخمقانا ممل مخ (ق زأكلذ) اهب لعن ممازحالا
 أراتسنأو تامرخلا نعرهاوظل اراصنأ ض خرملاريشن ىربكسلا نيالا ملا نيلالج سبا
 هو وا اراس و ىوهلا تاسست مما لا تانولأمواندلا تاوهث نع سوفنلا |
 تاغنلالا نم حاورالاراسنأو تايرقلاو تاجودلا مرا رسالار اصب أو ةرخآلا معو لامعالا
 هناصص لس نمدوجشللالهأ مسبسوغتتو ريالنأبلاعلا نع ممسهلاراصنأو هقا ىوسامل
 ةنايصنينوكلا ىف تاقرصنلا نعنطاوبلا ج ورفوتامرحلا نءرهاوظلا جو رختوظةحيو
 طوظا-او قوغسلل نولهتاجريبخمتلانا ظولخملا "بوس نم قود ةءاغروتد احلا تولت نع
 اهيفلم الرغطوك مدن عشت في رشلا مالا اذهشلعامس عم ىناثل ارطشلا قلاقاذهلو
 ارت مهف تسكير نوح, شوك _هدرارتمهف قطنتن اهدزا إف ىمه.هتلالا ارماام رمت لىأ
 لمهف بهذي نطنلا كلف سو فلا ةرهاظلا سمها نبا وح شانعأنمو (ىندملا) يدروخ |
 لك أيل سرلا لس ستذالاو قوسل !لهأو ماوعلل الكر عاريا مالكملا بانتس اكل! ىلهذ
 مهناليلماوعيض لوح دسنا مجان للا تالكع أساء دعب علف كك ارداعسضي وشلمهف
 (ىلا) #ترهفم مهف بكد اشك « ثركمد أه ارو ننصح ىمةرخآلارومأ
 نماولاق مهنال هعيضتو انروشلا كسك نإ هقهامب تمن خا شانعا كلا ذهل
 سايت الاباعو مح وكيف ساوسولا قب رطدشبل سأوحلاباووأ قلب هيلع يلق اظفحدارأ
 رانحخالاو ايلوالاو اين الا نملاحلا له راتتخا اذهلو سابك الا نم م هغلالاكبريسن ىتحأ
 ةملاسلا لامتالا سارا سدح ةافساوب سانئتسالا مهل لسحب ارابغالا ء ةولفلا

 ىوتثم انالومؤانديستل لوب بع هقيرمو هساوح شافحا نم هتس ايكو ل مصفءام ع يضم يف
 هترفوو هرثك م مءامالدءار مص ىأانوماهرصلا لاذ تله+ضوعالو لدبالب رحلا نمرصلاءام تءيرخأنا (ىنعملا) يي ىتكنوماهاررحن[ض وع ٠ ىك نو رباربآ ايردزرك 3
 مجركيفراثسمكسال ىع .ايكل الز نءوةرطق ل مهفءام نمثل قبب لغالنم بهم كل عجب عاطقن ايف نمالستم ل اربح شاخعا نمالمهف استعرض الب نيكس
 لمضتولالاولمحتب الثقولاىأتثوال (ىنعملا) يار لادباوارضاوعا ل خدم هه ارلاحأأ
 ناوا مضوع ناك لب ىونثم لادبالاو ضاوعالا قب رطو لدندم تنيبلو لاخلا يمس تلقا
 دعب رلملا بالا كلتو ضاوعالا كلتنأب (ىععملا) ب اهجوخدع زد ازا« اروح اهل د
 مهاهرا .« ديروخى دز رؤاجارازهدسإل ىوشم الئموأتن بأ نسفرسملاوجرطا



 انشا

 اكواكتحأب رصلا لاذ حور توتخو طولا [يعللا) يتنزتف شنو زْرا

 كح نضزالاهجو ىلع نورطع وءاملارصلا فو: سمودخ أ امي[ بنل ونورششبو
 بذصرملا اكاذدس (ىنما) جي دثرباادنناداكزا م دنكئ انوه ربا

 داشرلا باعت هلعب بص ناكم ”ىأنمانهفرسواهحرخا ىتلاءايملا كلت ضوعهسفتل

 الصولج قل اءاطع نم ذقيفحلا ثيح نمو وف هبصتبف راضيا مل ديئ لكل قاض ىلاصتا
 /ىوقلا تبصمىتملانلوقسعملا سوسححلا نم مسه مهمتك انداشرلا لهآ اذهب و

 ٍكمديدجماموهفىل امها نماهل دب لط ان ةساكسل او مهفل اءامناهسحا ساومسلو ةيناويملا
 معلا نما عرش (ىنلل) عباكنادورد سلخ وتم « نباتشزا مدرك زف امهتإو
 ةطسلوبداشرالاو ءادهلاوةساكل او مسمفلا ليمكتو ءاكذ لاو ةئطغلا ليست صسقف

 مريض صلختالبن دفا ءاسحأي باككلا اذه فوج ب نكل ةيلاونم ص سقوتمب انتمتانأ
 اةديستام زف بعتريغ نم لالكلا قزرلا بلطي ىذلاةاكح داريا نم نوكيامدارملا نوكم
 هلفاقالخأناو اراعشأالاناك امو ةعبل لا ديالا: قوةدملا ةسقنمدارللامودواد

 مهحاورأ هقلاس تقم ملاشنا دبملا اذه راق نيدلا ماحنؤكلو ةيرشللا لالسعشا بعسب
 وتوحشاكرأو كفاك« دازئيدلا ماسك ل ةايضىاإب ىتشم لاق مهسوقانيلعداعأو

 | ىضسلا نينلمهملاىلا دفا نوكسو ءارلا تم 07م اسس قط ارواب (ىنعملا) يدار ئهاش

 ندمموةعبمل !ناطلسهسدلت) ةسرالاَككرألا تاومأو قبلا كالفالا نمايوداوملا

 ريمأو ىونتلا فيلأتلا دس كاف كرا خبل كورا لام عميج تك نةدغب رطل رارسأ
 6 لسمو نمو دقز ا تاجو لدكا لدونامردئدمارداسوتإل ىء ىونعلاناسرفأ

 ري اللا ىراردلاك اردانحورلاو بلغت الاهل تين حورلاو بلع مات[ ناطل سابو (نيملا)

 « ىشملم موق ح دم مدودنج 9 ىم كناذأ ل ةتابللاب امهنا

 ئددق ىضمامموف حدمتل ارك أ تلعف مك (ىملا] جاضتتاز ىدوبو اهب ز نمدسق
 ءاننالاحبمتلو ىشمامركذيو لاس عديالؤوسلاا نال اضنمالا ثيح نم ثنأ ناكمهم

 دى 2 ءوهبديحمنلا حدم اذهلو مهلعرورغلا رطت مدعلزئاج ءايلؤالاو

 يكسر مهريغموجو ىفحدملا لسو هيلعهّتلاىسمقلا لوسر عتموتآرغلا
 دوخ دس شاردوخُشناخإط ىم رمعو ركموبأحدمو بارتتانيحادلل ءوجو ىفاوثسا ةوقو.

 حدم تدق اذان لح ىأ هن مهغب هفنااعدلا (ىعلل) هج انث نكىماوخ كرهمانيوتو .اهد

 نم مسال مجري الح دملا ناف: اينشمواحدان نكد يرن نمل كم مايتن أ هعسا نييعن كمزلي الدسحأ



 :لئمو تاباك نبات سدا مح ب لمعاتزا عدم ناسقكرهبإللا ىع ىممو ىوتمتنأ امدلات 2 ماسح شامان أو تب ينل عم سري لب ثحدم
 لاشمالاو تاناكسملا هذهمتلا عفر حدلل لهأتم اريغنمحودملا تاذناقكا لجال(ىنعملا)
 دمت هحرك لو ىم لاقاذملو طافملالا, لم حدملا نم العأ ن هللا ماسح بت حتا ملعب نيدلاءاسح مما حرث ىلح ندا ماسجدارأو قوق لاح رصانهو بناجالا نءوريلا

 نمومدملا ادهن يدلا ماسح ا. ناكر لو (ىنعملا) لهما دهج ادخدري يدم هلت مه دماوتز
 لبقيى أ هريذ مب نكسلوكبقيليال قومدللا دف عفأ اولاحدملاىأالسمتا

 هللا لوسرا,لاتهناهنم هئلاىشر ةريرهىأن مىو ر هلةقاطالىدفارب :
 هسلتلا خدم ن يدلل ماس هح دمنا ىلعو أ ةعاشبلا ليلق ى أل قلل ادهجلاةلضفأ ةقدصلاىأ
 خدمو هللا تاغصل اح سوكم نءانالومت اوان الرمق سوال 5 [م نيدلا ءاسسح نوكسلا
 روك« ديدو دزكم فا عمدرادةرسكدريط حال ىم لاق هلو املا دهجتيرشنلا نأسلب هللا
 تاب اهعيشيالو ل اسي اعماهكسمو زيخةرسك ىلاعت هللالبش (ىنملا) فا فكءرطقو د
 فوفكملا ىرهوملا لاق اهريغكلعال نال ةيناكىأ اه افكى معالا نيع نم رو قر طق لمع
 يدل نعل جلا تنفكو ىنارعالا نبا نعابيتنأ نهب فك دقو ف يفاكملا عمااو ريرضلا
 ف افكلاو هلم عتفلاب ئذل !(ن مك ديبار ابدصملاو ىدعتي الو ىّدعتي فكسف
 هلذيقم هنو لذبلا ىف ىحعالا ةيفاكروانر اخوي حجتا ىنخأ تى أ ساسنلا نع فك اموهو توما
 نيدلاماسخوهو نسح مسا ىذملا اذهتحدمىنأنمامالا اذذهكمسلاوريطلا ملعب (ىتعملا) أ سمان شوخ نا لمجمدوتسك «/رجأ مل نا تاج ئه إو ىم لقم ا دمج اذهو
 مهتسار ىرهوملا لثة دوحومميخ*ايلوالا فاسو أعين المابالات مس تيهذو الميع
 رهدزك متادسيارشلايخأت « دزو مكافادوسحم وراتب ىوتشم قلغتساىأ مالكا هيلع
 هجم مهساذا دوسملا وأد |ىأاليلثدو لما دسحو دهم ىأ هيلع برضن ىتح (ىعملا)
 اريشلابخدوخ لو ىو .دقيالو همذيالى أر اكنالاو:وادعل انس هلايخ ضعبال حو
 لايخدص نأ هسقئدوسلماو (ىنلا) يدونغ كى طوط شوماثو رد هب دوسح دياباك
 «لايتحازادوبرأ لايشتا 9 ىء دساة لك لاهيلا أب الودساندوسلس الاب نافدوسملا لاب قمر وأب نبأ نم ظرفحم ءايخ نات ةردلاةرصىأ ناتو فرأفلا مانوتمونيدلا ماحس
 نوكيدوسملا فو فوه ىذلا لايفلا كاذو.(ىمملا) ييلالهىنفآتسي رىورباىوم
 داسماوىن الا دلا لئاوأ فرمان ديس دهعىفالاله هبحام ةرعش لحر معز ةسخنمهنلبع امالالهسيلدوسل ل جاسر عشوهو نذملا ماسح لايخوه سيلدوسملالايتبحأ نم
 ا«, تفهر خب زا توربجب وكون حدم إو ىوشم نورصببال مهولبلا يرن مها زو ىرف لع



 عون

 نمابرراشنيدلا ماسح« دس تلقانأو (ىنعلا) ب تفر شيب قون ددونك, ني ورب
 ريا مآسي ويري دسملاو راك الا لهأ هلعنال تح ةعبسسلا لالفالاوةسممتا ساولعا
 اذ مهمل مودل ماما بهذدآلا قوقدلا نأ نيدلاءاسسحاي بنك !هالعم
 .ةمامال ماد قوق لا باهذ ناس ىف اله موق ن؟تمامايقوند
 ,اهلتاالاءايلوالا صصقرك ذ نمور هللاس دق ىدلاوضرغنأك امو هسحورهفلا صدق

 ءايلوالاداحتا باكل اذهل اراطانلا لعيلو 4نيفقاومو 4نيبحا مالكم خاوهتاماةمومتاءارك
 ىهتما ىراصنم اودوهلا رعضاكض عسر كتر ضغبي سؤ( لسر نمدحأ نيب قرنال)ةرغبلا ةروسرخت؟ ىف ىاعن لوقا ذه ل صدي و مهلك حدم مهمدحاول حدا ناو دحولا سل اظقيتف
 املا كلى نيئنملا لوح مالسلا هيلعىب:لارك ذاسغارىربكسلا نيدلا محن لاةنيلالج
 لبق مالا لوقي ناك ذسهلو مالسل ايعرك أنا مامملا اذ قمالكملا نمهيئدبأ مل نال
 و - ءر نم هتاكربوهها ةمحرو ىنلا أ كيلع مالسبا مهما مالكتلا
 .أةهتاكربو هتيحرو هنلا مالس يم بين مهل توكينأ دار نيا صاف
 هنيلساسلامالست ايحتردإإب ىودشم نيداوةللا|لالحانالوملااذهلو نيطاسلاهاذابع
 مال لاوأ ةيطعلاو ءاقيلاوأ فاو كلا نيهج هو ةيحت عمج تايضلاوانوتسو أطل فع ءاينالاة لج دم أ نخاسلا مالس ايتو مالمو (ىنلا) يديبع دمااببا ةجحدم
 نير مركلاءايلوالاو نيلسرملاو*اسنألا يمال !هنا دأبع عم ىلع مال لأ تيجانا واج
 اذهل فلختسلا دم ةةيلمللا حدمو دابعلا برع اغلخو تاذلاة م مهنال مبا مة سو
 مه تتمررد نكلا لبر داغزوك يمتع قلت ظنا هسدم إو ى اهباونكواوطلتعخا
 حود ملا لاكجو قملا نمتالا ماو لاعفالاعبجتسأر ةقيقملا ف ترظنناو (ىنما)
 أوهوهلءاتثل ا (هللدهللا) ىلا ةروس ىف ىلامتهلون ف نإ !مهلاق عمجار هبلاوقك-ارهظم
 ىتئفكز اوك الا نجل اثما قيرط ىلع ىفاتل ارطشلا ىفرقا ناولو الملا تافسل قسم
 نمد حاول لس دخأاترغتم ناكامدعد اهؤنام طلخا ىأ ةدّدعتم تناك مدع تدهتاو تشط
 ىلاعتمتالاكت كلا له أ لاوس نال دسحو هتوهو مهتلهخ حدس“ ايلوالاو اناا
 (ىنلا) « تبن شبك يزجىور نيزا شيك تسي شي بزج ودم وكن ازؤل كم
 ًارهاظنا قناكر "راو نيدلاودو شيكسلا ببسلا| اذنه سو دح اوالاو# سيل سن حودملا نال
 دح أ قياسا اوم ىف ىوارع ثلا باهولا ديم مشلا لاقدحاو نيدالا ىنجلا ىلنكيولا دّدعتم
 نم مسهنم نكسل هيلعوهام ىلع مالا اولع نذل هللاءالعلا اهسالداضالامل الا يللا نما
 لاق الو يلاق نم مهنمو لاسماو تقولا ءاطعأ اب هيلات نم مهنمو ىهلا مأ نم هيدلاق
 تاتا اريست مهدئعنال ىف عل ارظنلا باصحأ داسحتالا لاسأ دقو لاوحالا ىف كوفلتخ مهد



 هلق

 اولاتانناف ف دكتلا باسأامأو لقسعلا ف نام كاذو ةدحاواناذ
 ةدحاواناذ نور مجال

 ةدحاو نيعلاودوجولاو بسنلا ف فال خالا قاع نينا ذالإ
 عقوابذو يسلب لاو

 ىتخ هرحأف ىلا لاقاكيننل تن يتسن نم نيل لمت ةدحاولا تا فالتخالا

ب ه دور روني حودمردهكنا اناطىونشم ىبتناهلل مالكه مسي
 تي راض اختاوروسر

 نيدلاكاودعهلاهحو نمحودمملانالوالاث يبل 'نماثثاعارصلل ةلدو (ىغلا) هدو

 اذولو لاستلام ةينوكل ارهاظم ان الهتلارونلا :حدم لكنا ةهجنمدحاو حدملاف

 نسما نالتبراط صان الاوروسلا ىلهحدللا الا دوكب وىارون) بهذي حدم لك لات

لابقالاو ةودقاو لاملاوةمعتلاو لالسملاو رهقلاو لابجاو
 لاق هب راعوريسفلو هدحو ق

 « قروصبتارما قرظتت نكن ا (رعش) قانا بلاتىف كذا خعافو ىلءىدس

 «دحاوئثالانهتنأوانأفوانتاذةةيملا ىلءتراظتاذاو دهاشدهاشملا فك ىذلاانأ5

ي نيلاضاززو كسي نانا ىلء مهرضو قمتسسملارهغل جدلا نولعسضي يتم 2مل اوفراع
 نع

 نول ضيفساسناانوقزرلواناو لودلا بابرأ نوثظو ثادسحالاه جو رهاطنومشعي

 (يعملا) ىلع ارثوجارراونانآ طبامم م يلوي هذان ىرؤروسمه إب قوتلم الذم

 صاخخالا ىلموقواذا هتلاروبو معو طبار شر اونالا كد طئاملاو طئاسول عار شم

يفو اهلةطيارو يازالا سم طئاطلرشىسهف
 فراعف طئاملا ن مسيل رونلاةةيقملا

 ءايلاب طي رنم ىلع ! رذلارفوةعيشللا سم حد, طئادما دال طار و

 اللا ءابلا نوكسي ةطب رلا ىرهو ما لاق
 نكسلو ةدحاو

 طئام ىلع عل ط اذا ىمولالاروتل اذه
| روسلا طئاسفنلاو سنام! روصلا

 

 نيزم طبر بح اسر تتاسطاودلا طا اللب ناك طبرجل
دام ..انودك مم لاضوهئارلساىوسي اسنوج موجالإو ى ذي الار

 م
 اجىلا ىزاجملادوجولا بنا

لاوحدملا نم غرشيوءاف سلا هبهو ىذأ ارمقلا .به ذر ممألا
 انث

ءجردودبولا طئاسب خا 'لاتلا حدج نكن ىز اهلنا دودو
 اهلس الراثآلاو لالظلا ت

 "انكلاوحدملانسغرفو قيم ارمغلا بيغو

 تفيفحر دول ىر

 أرمقلا حداموفةقيتلا ف

 ريخال



 ناكر هيلا هوو اح ورمصل | سكم لعج هلهجسنلك ولو لالا ةةيقح نم ريال
 عناصلا ن عنا لسال ةةيقجلا قاهلصالرظنابواهحدمو اهتشعاذاابندلاةةنارطانتا ذأ اذكمحدمالو صاطتإلا نمهرونب سالي ديقتائر م هتلر ظتولوم رونل «+وتلاورمعلا رتل
 1 [ىنتملا) م ارحامدش طلغنوح ناد رفك ءار سكع آى تساردموا حدموإلا ىممامزال
 ؟طلغ ىرحا ناك اى ار فكر اصنكل هسكعل سيلو مدح و رمعلل لاضلا حدس اك ةغيقلعا قف
 سسكفلا كلادل سيل عير مغ فراصلا حدس لوهتوأ هزالعئاصلا| :نأب هتقرعم مدسعأ
 نع ماو دل ىلع بناغهب :راالارظن المنان دموأ هريغفرأعلا حدتسنعَمسْرلاو نسملابسيلنلا
 ههجو ىف نمزملاحدم اذا لاقمالسما له هنا ىفاربطلا نع ىووتم هيلمدهشي و«ضوؤلللا
 هديأ مسمللا لوتيو ةحدماذاتناتنمذاسلم هللالوسرومدي داك اذهلو بلك ناسعالا فر
 .! نوكيا طاخ رجام نوكمأ لو مثالا هللارهظمهنالسدقل حور
 |حدملا نالقي سمو ار فك قواشلا حدملا لسا نصرظنلا
 /اشزك ف ىمانالث ل بخ أ قنم تعطخلاتماللا هيلع هدنع

 ةوهشامإلغ لبق نمو طول موق لمع ىتمأ ىلع ناخأامفوخأ نا هيلع دص ةوهشامالغ سم
 سانلاو ةكنالملاو هيلعمتلا ةذهل ةوهشنام الغ سم نموةنس فل أ خمجرات ىف ىاست هللا هذع
 تانعالا نهج .رخن ىف: نم اربد طلا ىوردلجالاو محراتص# نكتار دزناو ىنهتت انيعجأ
 تاسنالا علضاكن جالا ءشممتلاعزنرملنل برشوأ فز نم مك املا ءاوررخ 1ثيد فو
 اوه تساهدئارىلابخاب تو وتمكن ازاى م انالوموانديسلاقاذملو هسأر نم يمغلا
 هبصحو«فن ظح فرم ىأ ل ايخةوهشلا بصم هال( ىنعملا يه ساء دئم اورتنودتقيقح
 ليم ىلا. يخالف ما ديعي ىلاعت هلأ !نءقولخملا ةبعفط اوبن "و دعب ا ةةيغحلا | نمو لا هلل
 (ىنسملا) اذا نيرطشلا ف ةيسراغلا ءابلا تشن (رب) جك دوشربت '«دويرب ن وحول

 ./ ىلع جرعتحانملا كاذب تح احانح نركييل ايحلاريسأ اين |
 و ةل ولا باتا طرش ةةرتح نوكيا دهوذيملا ةراتقزاجلا



 اهنقا
 ل ب بس | | #آ#آآ
 (ىعلا) ب« تخعركونزا لايخدنآو تشك كلنل تخيربترب قوهشىدنارب نوجإلل ىونثم
 لاذوج . رعاتنكر ليملاو ةسمحلا نم ةءانكوهىذملا كلحاذج طقس و هش ثبصما ملا ذهاب

 حو راددكنر يل ممجالعو واله او قوذلاتعيض:كنمبرهلابخلا

 اسفنلا تاوهثلا نما !(ىنما] هي نانج ىو سدري تليمريات

 م 2-6 1-0

 ةدرتلهم مدش هنكتنبا راد ماوإلل ىم سماوالابنابمالا ىلع نور دي

 بيسو رسعمانأ لهم طعأ انوي دمعتك اهذهجييدِل ترمس (ىنسعملا) مد رز رسم

 ىأ هرسعوذ)مب رف عقر (ناكناوإ ام هيل للف تكس ئءممدزنترامالا اذاها

 لا ىف نيلالح ىسهتنا هي هرسي تقوىأ ا همشو نيل تش (ةرسيمىلا)هرمخأت مكيلع

 تادشرد شيلا ع قوق دما فلخ موقللاما نتن اس فانه قوفد سب زا موقتدرك

ذةالصلا ىف قردملا الاذ(ىدملا] «رارطوادها سلط نوسمه موقو زا خر دقوخدا
 به

 قلماو ومحلا دع نماطالا ىرهومسالاثالا ةءاغبطل سلطالا لام مومتلا كاذموفلا مادق

 ازاتعو لعمزارطلا هب امعتارودلا في رشونامزلا نايعأ نيم قوة ىلا نكلووسمما ىلابلا ىأ

 وللا ءالؤه(ىنعلا) م رادمات ىادتتسن كرد ٠ راطتناهاشنادندرك ادنفا عا

 ىوقتلاهلىذلاو حالصلابر تشمل ىدنمللا لاذ فلخافسىأ اراطتاوراسوءادتنالااواع

 (ىنلا] يي دشدورب نامجزا داررثوهمض دن دش نورقماهرببكتابهكنوج البى مراعش
 بهذا ى أ ناب رغلا لش ءاسنالا نماوح ءرخ ثارم كتل ابني ةورةم ةءاماساو مامالا ناكل

 / : / ,لوقب اينالا لاف نمابرالا

 فراوعلا فىدرور هل لاق عدوم الس لصفة الصسيلْساذادرو هلال هللا ىوساماوسن
 ىتنعج نابر فلا نو بنأ نكمو هاوس ثلكو هاوهو ءاسيند عدوم «بلغ, هللا ىلارئاسس ىل مللت

 ى!تنياريبكنئتعمإل ىم لاقاذهلوهللا ىلا نويرقنيسانلا نمءايقتالانالقنلا قتلا

 'لودتأب قيفملاريبكتلا ينعماذهماملاب (ىنملا) يدشن روتر شيلا دش ىاكدم مما
 |لجأف مازتلالاب اذ ىلع دربك [ هللا تالمادعنالا بتر هاني تو انابرنانرس كادت نحخبراي

 رهاظلا



 دكيرصبو
 سك هنا لوفت ا

 وج نتهىوتثم الشمر اعنمقلان,ر قرب دتو سوهلاو ىوهلا نم مطقنتف لعفا لئلل :ةتسملا

 ليعامسا لشسندبلا(ىنلا) لبن مسج ريريبكت ناجدرك لل خنوسمه ناجو ريعاسما

 موقلح عطق ل حورلا تريك هناك سما محلا ىلءاريكتورلا تلف نيل رثم ولو
 نيرباسلا نمسا« اشنا ىندهتس سمزثنام لعذا تنل نهار ىل هللا ندبه

 نمندبلا(ينعلا) وك زامتردلمس هللامسدشو ز ؟وابتوهش
 جيفلابح وبذملانآق رهطو ميذمنانل وس هللا مسه الما ىفالوتغمراص صرخ اوتاوهشلا
 حذال لو هيلع هللا ىلسمتفالوسرءناخنابرمااكءاوهالا نمء هر هاطل اوةءالصلا ىف ىونعملا

 قال سنارق نيكرشملا نمانأامو افيتح ضرالاوتاوعسلار طخ دلل ىمحو تهجو ىنالاق
 هللا لص ينلا ناك هنعهقا ىغر بلاط نأ نيىلع لاقو نيل اعلا برمش قامو ىابحتر سنو
 اأو امين ضرالاو تاومسل ارطغىذلل ىمجو تمجو ىنا لاقالسصل اى ماناذا لوميلعأ
 ترمأكاذنإ ,وهلثلب رمشالنيملاعلا برهن مبو ىايحشو كسسنو ىف الصنلا لة نيكريشملا نم

 هيشقالصلاو عبذلا ىف اة ذه نالرإسو هيل هللا لس هعملسو 5 .لالوأ انأو

 ىذلاو ناب رقوره ام هيلص لمسنا نبيذ اسمو يف ةلمسسلاب السلا ىف حانتفالا ةريبكسعت
 ةيتآلارارسالا» ذه ظحالب# السما ىف داذ  لماكسلا مولا ىلعف سجل يله يسنال

 تتايقنر ف ىبلوقيلنوانكيتا اذ 1
 ةلعسلاوريبكتلا ناس دعت ين(ىنعلا) ها

 فق:كنااملاذهاي كبير لها دوضر و لاشارجما نارام
 اونأ مناكفردصلا اوهرض اص ا-ازوضى نيقاوتك ةمايغل ا لد 3

 0 رنا دبعسو أ لثس اوبال

 نهب نيغقأو (ىنعلا)
 لرش قمللا 00 .ىم ةمايقلا

 اوشماذا للاب (و) كوخ لابناء تنأ شوب رمل لاقل ولامن
 ةانحمأ (ةيملؤأ مكانملخا



 ؟ىهودئاكلاو ةفرحارثمالجر وادي لتيطعأ (ىنللا) يدندشك
 ةرخآلاةعرونمايندلا ناك تربخأ ى نال ضرالا فعردتو ثرهمل
 هوان, تايلاعلاتاييردفاوباوتلارامثأ ةرخآلا فكل ظعال
 .باورهظلب مهعاذءاملت نما نوكيا ىأ كل مهماور اس ىتم
 .رءاضعأ عك" ظضأىأ امي ضرالا ىفام كل اخ
 ةراجت مسجهلتاللابر ىو يلمع رك [ذ نغاولهفنالئلاتامزضرالا
 ةتصرافىدملا.ةالضلاآورتَكآن ذل! ثكلو أ ىوفن ىلعاوبوكسالو

 -زادبناراؤَهدَصهِككََردَى أَم

 و لامعا نميوماعلا نما دئاوضص صبت

 اما رعثرو رادربنا ىلع دع ملا لاو -باوذ-ىأ غدار عوكرلا نمئلسأر

 ااهقدذر هزت نع س مخ نع ل ثسي يحسم مأيغل ا موج د[نباامندق لوزعال هلعمتلا ىشردوعسم

 ادا لع ابق لمهاذامو هقشنأ اففو هبسنك !نبأ ن مملام نعوءالب أ افف هابشنعو
 نذأ نياك بعرهوج (ىنعملا] م ةدولاب اكردار سح عنب ةدوسرفاكم ديدرهوك لي

 ةيمهلا# ابل عتفب ردصملان دولاب نم اهقرصو نين نى نعم ئدولاب اك ةسمللاكاساوحو

 ضرع ىاهرهوكز شوهو شرك  ثج إو ى م |ةترخوا عقرصزاكى أ ينسب ةبغصتتا ينعي
 ىرقلاىهو شرعلارهاوجونذالاونعلا (ىنعلا) يشرفزوتىديرخمىدركيرخو

 ىأواهتر ةيناسمالاحورلا تاجر دنا ةدارالار ةردغلاو لعلاودأ لك اعلا

 تآدوخز مديشخ» : نم هدتلكوو لس نر زوح تمدادأرإ دو تسدإل ىمضرالا شرف نمهتسيرتشا يش

 : نيكه ردىنعمنان لاندردىنعم(نكدرد) صرغلاةدعاتىلءماغبي عجرابخأ

 أنفو أةتاماملمو عاجوالاب ةفسمرايخأ دك (ىنعملا) مسجلا, فصتملا كادر ىنعمو

 6 عركر ردنا ةوددشتلامجتزاوو عوجردرا داوتفكن ب اماسقر ةردإو ىغةيملالا ةرضلعا نم

 رنه ىساعلا عسي ىأ عوجرلا لقالعو لج خلا نملاوخالاهذ
 ىماعلا ديعلاللاذر اصف اهت «رىدين ددبعل مايقةنازجدونل اىلعأ

 مرشزاع وكرردم د اغتلصتزا ندانسا تون ىج نيفاط ىنثمع وكر لا ىفةلاسملن نم

 هبرنمدث اح نمو فوقولا وق, 7
 ىنامرفزايل ىم هتراقحو هن نرتعم ىلعالا فرناحسلاةىأ اديس رع وك رلاف

 عقر ا سعأ هير نمىساعلل] سودعب (ىعملا) هب رهثر قحاب وعركرزاو رسرا دري دسر

 م راكماشن[دشو رردئازابهر اصر شد عركرزادراربرسإوى وهاوج لقوهها مالك قسا
 ناكناو هد نا هللا مسلوب ىدتةسناكنا ىقسملا لاذ عوكرلا نمهسأر عذري (ىنعللا)

 ضرالا اهي

 هتلارك ورع عسب

 ينعي نارشاحت |

 ادلع



 5 مو

 هلمجو "يف ةراكئذملا دبعلا لاذ ههحو ىلع عقب مدعتدهلا كلواشير لومي لادل ارماكتأ دعم
 باتعلاو ب اسحلا نماس الخ عوشلتاو دبعتلاوع وضم اوللذنلا ءاعىفت ال ادم أس صفات

 دعب (ىنملا] جي رخدركز اهداو ودوص زا « ىسرادرب شدجآ نامرفزابإ يوالم ةيلإ

 ةرركدوادو اريرسإ ىوهتلعف ىذلا ن ءاربغطعأ م دولا ريال ارق ةقاومرمأ أي
 ةيمدوصملا نمم أر مهرب دبعلا كاذو (ىنملا) هي راموصهورردزايدتفاردلا م« راضرما
 مبا ولأ ىلءرداقريغ ةيملا لمه وجو ىلم عب دهن مايقلا قيطب الئ ايح نمو“ اياب ىرخأ
 (ىنملا) و حو تسجوتزا درك مهاوخت كويوكز ابورآر رس ديوك ابو
 طرا تت بلطأ ىنالزثمث كسر عفرا ىسملا دبعلا اذا
 ىجةدهاو:دحارىأةرعشت تةرعشلاوحأ باط أ نأ ديرأ ى عم اووي ومويزا تتح مهاوخت

 لماح اذ لا) تاما كرم دوك الرشح .٠ تاركرابنازمدعتدتيكت سط

 تمعن ىم نابيلا مالكا 4لق لوي قا ةريضحسو دعمنا ىف دعب هتلغث نم ليغتتلا لبخلا
 ةلركش له ةمعن ناتيطصأ (ىنعملا 0 تمداد م دونههتركشوكممدادا

 رتل لامسأر ةصصو ةر دقوا ر مع تيم بح زارأو حصا لام سأر لة يطعأو ناكف بك
 لاقي نأ ريمنلا نم ةمايقلا مربعا لكم ل و [ىور ملا سلا لمعلا نبأ ذ ايندلا راد اجب

 نابيىوسومالسرددر[تسارسدب وزى وسم دراسيلاءاملا نمي رزرلمسج مخإلا
 حاورأ فرط ماللا ىفنملاهديوط» يؤ أييعتل ا دبعلا (ىعللا) يماركتاواسنا

 ابن اما ا 0

 م علكو كأم ٠' لل نكت عاذشناهاش ىا ىنعب لو ىمنيدرقما ةكئاالللو
 هماكو كو لح راك قابلا يتلا اذهل اوعفشا نيطالسأب لوب نيعلا نامل هجوتملا دن( نعل

 ا ارت اتسن) 0 تسد اشي تيرم
 (ىنعملا) ماك الار وما هيدارأو مضض ىنعج ل سالا ىف (تفز) ةاسلا لاسم الااهبدارأو
 اك نوكيانهجالسعلاامويل او أيناملا مويوهو بهذ جالعل مويةما فلا موي 4 ءايسنالالومتإ
 تو كمره بف لب ايش سبق اج منغ انلبق نم كني لأ تاخحاصلا لاصعالابيوفو



 (معومل 59

 ماكنه غرم ىم كتوم يف كتايسو كر هل ب كغارفو كرمت لب: كلاتفوتلممسربق
 تملا عيبفارءابسنالا كلوشيو (ينعملا) <« رشمرذلاام نوخوك م كرت « ورتنعدبىا

 .دقت(رغناام توخ) رعأ لعف نكي عم انهوكذنا ى ماكر انانث نكو بهذا
 ىف تربط تن الاواب ار طضا انطعنالر انكرتا ني نكس ال تعمم بم اخ ىمه( وشم) ا نمد
 شدنوكش وخر ابنردوهبج تسد ىوسدلا درك رف ى م لتريغ ف تيحرتو تقوي
 اوربا تليبقو هموخم دلال هديفرط ههجوديكلا ذلاذرؤديخ(ىنعلا) هب شك
 شيوخ باوج نعل ىمةنواعملاو بلطلا كلا ذ نم غرذأ,تكسا ننعم بعنمانولوةيهلاح
 قلامتب وجدو عصا (ىعملا) يب رادبابزا تسدهجاوخىا ميك. ام عيراكدرك ابوك

 .ىف ىلاعت لوقرك ذيواثم ل دي لمأ اذنهاب توك من ضيراهلاوىلبللا
 ,ز(هتبحاسوهسأوممأو هيخأ ن مءرملارغمموب) ةيناشلا ةشفنلا (ةخاسلا
 ث دموي مهمئرمالكل) هيلع لدابج اوجواذا نءلدب

 / اج » دشمراموسنازا و -نيزا فو ىوتشم نيلالعميبتأ
 .جالملا يدع كاذح و رجالم بناملا لاذ نمل ن كيلو بناس اذه نمل نكنملا (ىنعلا]
 تسدودرهدر آرب ٍىايكن يكسم دش دبمؤن كولا ىؤلخم ةعاطق ةئاسفوخ نمراس هبلخو

 ريت لا لرلا(ايكنيكس) سريأ هن (نيمون) عيمملا نم ىنمو(ممهزا) كي اعدردبا
 .هبرابط اه اعدملا ىف هيديوفرمم مهتلج نم سحر ا سني ىرج يذلا كاذرجأ نمو (ىنلا)

 .براب (ىنعلا) ب اهتنمو نورتو دخت عدكم و همهزك وى علمالا
 ةردوإ ىوشمتن !اهلمال ىههنلا كايلاورخآل اول الاتنأ ت سني وتمرح
 ةالصلا قرظنا ماظعلا ثاراشالا ذهل (ىدملا) نيب .دءاوخ نكىادبات «نيسامتراشأ

 اينالاىفةالسلاةاببرقراسوروهظلا بط: ايفلامويةر وك ذملاثاراشالا نمولعت تح
 وبدوك 5 5 ,ىف اه دونل نم لكسش نمؤملا لاح بس
 بالا ةمايعلا مويرمالا ةدشنع ةرابعوه (قاسن ع فشكي موي) مغلاون ةروس هللا
 اناصما (دوحسلا ىلانومديو) اهرمالاةشااذا ناس ن عبرات فدك لاش ءازجلاو

 ةليلذ ىأ نوع ديريمش نم لاح ةعشاخ) ادحاو امتبط مهرومظريسث(نوءيطتسالخ) مخمل
 مهودرصسلا ىلإ) ايندلاف (توع دازادقوةلذ) مهاشغن مهن وعفرال (مهراسنأ)
 أراد ارربكتسا مخالىربكسلانيدلا مخ لاقل الح ىسهتنا اولصيالنأب هنونايالف (كوملاس
 ظن وغم نوح ن زمرسه زاغتشمز ارا ن ورعب هو ىوشحبرلا لا ذتلادئع بسكتلا
 ةنرعم اءابل ار سكس( نوريب) ناسنالا ىف دلولكض ماب لكوو جو رفل ار رغلا (يج) مب زاس
 ١جئالملا ةشم نم( ىنعملا)"يمىنعجرمأ لعف(رآ )يلا جراخ |



 بلا نمدارملا نالقيتط ابل اةالصل !لاوح أ وفاسوأ ىلا ةراشا ا ذهو

 ةالصلا نم « نعي عوشمتاو عوضم ل اهخرفنموةسوسخملا
 احالفلا نا 5

 1حالقلا ىنعيو آلا ىفةروك ذئاطلا ميم ديفلا

 متهيفاوتف نأ دعب ءاوقب وبلا لوسولاب اوزانوهللا فاهلذسإ مهدوقنباور ورفط يأ ءايقبلاو
 سأإ ارا عرشفنر ماظل امأ نط ابلاو رهاظناب (نوعشاخ مهتالسيفب

 عوشخو عاقس لالا ذتانذالا اعوششو تافلالا نع اهض امنا

 عرش
 نءا نوكس سضتتاعوشفلنطابلا الماو 0

 تاظنللا رن ىفةبقارملاررسلا حوش وروضأ ا ماودوركألا ةمزالسبلقلاعو شنو مح اوهلا
 لالل اول احا تافس ىلكتدنم اهلايوذو ةبحلار حج ىف اهقارغتسا حوورلا عوشخو تاتوكمملا ىلا
 سر رقتتال فا ملارطشلا ىفلاتا ذهلو حوتق مدعو ةبحز حورالب لات اًءالس نان ىسهتنا
 :هّللاىضر ديحض أ نعراقولاو ةديكسلا بهذ ىأ هبت درت الو مظعتال ىذلاريطلاكضرالا ىلع

 اول هتالس نم رسب ىذا لاتوق لوس رأثؤج نم واق ةةرس سانا هوسأب مكرخأ الأ هنع
 ناغفازامنابسرد قوت دنس اهلوصمالوامءوكر ,مياللاةهتالسنمفر ةرمسب فيو

 ءاكم بكرم ا نم*الصلا ىف قو عاما تا قاده «#ندش تساوخ قررغ هك ىشك مل

 | لح اسنار دا # زاسدر كهل اق وخطأ عا بكرم قرغرر تال قالا تيوصتو
 لاذ ةالسلاىفلع رثوىؤ ىأةمامالا ىف ةينل ف قوقدلا لاذ(ىنعلا) هك زاغرددمرد

 (ىنعلا) يي ماماددي زكبو موقابي زتنبا «. مابقردوا ردت ءاج تاو ىم لحاسملا
 اذهلرظنا ىعي كلا نهم نعب انممايقلا ىف قوقدلا فلخ ةءبسلاا ىلا دبالا مهو ةعاملسا كنتو
 بفيكمهلاسلتلعا فيكبوغرملا مامالاو لوما ىدتمملاو ف ارظن اةعابملاو فلطللا مولا

 ايردىوسزا دينشينوح يرد قوس شمشج ناهك.ان طك, اهرّدأ هنا ضورفلواواس
 انبوسآرصلاب ناب نمقوقفلا عسادرصلا بنا قوت هلارظت عقوار ىف (ىنعلا) ييدادداد

 |(ىنملا) يئتشزرالبردراضترد « تشكواديدجونابسردإل ىع "اك يدامأ بلطو
 كوم بارطضالاةدايزو البلا فوءاضفل ىف ةئيف-ىأ ايكرمجولا طسوف قوقدلا ىأر ١
 ةلط تامل (ينلا) # مب بار غزاو وكي راتمسزبا « اتم جرم ضرب مهو بشم 9
 (راودلاوهوبادركلا فوخ نموةنالثلاتاسلظلا ملظعل جوملا ةلظو مغلا ةظورلل

 اهجوم « تسال بث ارز ءوسمد ىدابدتاب ىع اقرفلافيع را شمل عيل



 هكا
 اضاتمالنلا هيلع ليئارزملثم ماقنورحءاوه (ىنعملا) ب تسارو بردا تفوشا
 ىرخم انيعوالاهنورفبا ءاوهلا نم تطلتخاوتريغت نعمت فوشآج اوم الاو حاور رالل

 لهأر صبا جاوما ةب أهم نمو (ىنمملا) جي هتسامن .اهلبواو ٌءرعت و هتساكتب اهمزا تش
 ليولا ةرعنمسهعيجي نمماقو كلالسملا مهني م ةقاط مهل قبولو لمعلا نماو همن

 مدد صلخممهدح»و رفاكسم م دئدزىرسرب محور داهتسدإل ىونثم تارسماب
 أرفاكلا هنيقسلا لهأ راس قرغلا فوش نمو مهؤر ىلع مهيدبأ اوبرشةحونلا فو (ىعللا)
 ىأ (نيدلا ةديسلختملااومد كلذ ا ىفاوبكراذان) ىلاعت هلا لات [سلخم اعيمج مهم ديفمللاو
 مهاذلربلا ىلا مهاضا ملف وهالا اين تحسب الود شف مهنال ريغ هعمنوه ديال ىأ ءاهدملا
 صالح الانا ىلاريشي ىربكلا ني دفا ملة توبكتعلاةروس لن االج ىسهتنا + (نوكرسشي
 لوزتدنعالا لصد اذهو هنمالاررضالو مغنالنأب ةمتلاو هلا ىوسا- لكنع بلغلا خب رشت
 أرهوملاسيلختل«اياوالاو ايبنالابءالسبلا لكواذسماو فلنلا ضرعم ف عوقولاوءالبلا
 ناننوكملا ةريضح ىلا عوجرلاونينوكل ايت امتلعتل لبق نم ىممل الا ضيملال ليام |ىناسنالا
 نيب قرغلانىهدرلا كبر ىلا نا هول هعبط ىلا ىلشول ىفاسنالار هولا قزوكر مالا عوجرلا
 ةّدلا ريغان ملال ديبأتاب ديو «ن ولا ووضالخإنوكي أر ئاكلاو نمؤلا صالخأ
 ءالبلا لوزن دنع لصحدت ىسلط صالخ ايفاكل !قيخالملا رء اضرلاو طاطساا ىفالوءامنرلاو
 نيلختملا اوعدشلفلا ىك ارك ىمملالا ديتأتلانديْوَمَرمَعبطلا عورلاب كلالول!فوخو
 أربلاىلا مهامتا لف كال .:اككلىطتضملا تيس ماجة اير ارطضاءاعد يدل
 رض دصايا دمناب 9 ىونشمنوكرشي مهاذا هعبط ىلا موشيملاداع .طشالاو فرحا لازو
 عرضت امج ىلاعتهلفاو عرضت نامزلا كاذ(ىندملا) «ناحصء درك" اهرشنو اهد وعم تامز تأ
 بلقلاو حورلابتاروذتلا اولعنو

 ىفةدئافاللاةةلاملا ءذهربقةلبغلا محوريا ىذللا كاذو (ىنعملا) يك ديزدسوردهديد
 نمدارعنإلو ةايئامةدابعلا ل ىأر لالهل او قرغلا نامز ىأ كانرلا كاذفوةيدوبعلا
 هذهمّلا لات لوفتوأ هتعاط لمت الن ارغطلا ةنحا نامز فو نايسسمعلا ةمالسلا نامز ف لعف
 باتو نمأ نأيذ ايح ةئامهيف قرغلا نامزوهونامزلا هلا ةرطضملا أراهم دئانال ةيدويعلا
 لاشر ناتسود « مامت»دربب ديماهمهزا في ىوتشب لوبتمرمغسأيلا نانما تا لع ورد |

 بالاو ملاو لام ناوءابح الالمان مهلمأ عملا عطت لالا لاذ فو (ىنما) هي مامواباب معو
 ناجماكتهردرممه م قتممدنآدش ساو د هازل ىوتم هربخب مهم داو دعت لوالاو

 نديكد



 عسل
 بصم تقوى ىفثلاك ايقتم قبساضلاو دهازئاراسنامزلا الاخ ف (ىنعملا) يققشنا
 ناشب جز فوه ىم ةئيفسلا ف نم لك ايةتسراستا دكرفكملا 0 3
 | لاشلا فرح نم مها نكي 0(ىنعملا) هك تساعد ءاكته درمنوج |مليمسو تسار ,زىفو دوب راج
 جالعلا لازوةليمل!تلازاذا هلال“ عدلا تئوالبح ناك ام نيعمالو.جالع يعل فرط 0

 ناشيااعدردوىء ءاعدملا ف اوعرش ةاحنالر ص العال !وأراطرتاملل ءاعدلاتقو اذا

 اوراس تلو ينااو "اع اىمه( ىنعما)كءابسدود» دش ناشي زكلنرو .كوىرازردو

 /نيبتوادعزا مدن وبدل ىم مهعرضتةرثك نم دوسأن احد كلفلا لع مهئمدعسو بهذو

 ئذلا ناي لوقتر قارغلا نيبلا ىرهوملا لا( م ننلع ناتسر سى اكد زئلناب« ن

 راخبستلاومراب :
 هتوادع نمناطيشل !(ينعلا] مكتيبامى أ فاللا ىلع بصنتلا او مكلصو عطتتىأ مك

 مجياوهأ ىذنقمو بالكل نيدابعاب مهم لكئدانو مهمدسح او لكى ل ءحاستامزلا كاذىف

 الها ىاشلحو الم وؤو ىوتمامهو نيتلع مكيلعمقا لجحو مكل قارغللاو نبل ااهلا

 عجول توملا ق امل اوراكس لاله أ (ىمللا) يب نامنا نبا ندبدهاوبخ

 قافتالا مكلررغب ىأ ندوب ف من ديتإل م قامتالا !ذهنوكي مالا ةبئاع مكماو مكللا

 دس(ينمملا) مب ص اخد توه هيف أوشك 8 صالخدس زادشابرث نانمشجإل ىوتلم

 هد ا سم 1 ا وي

 ٍصالما دسدو ريخال ةنحلاتقو مك اكمو مكي دوج لوعتوأ ناطيشلا ترم اواصت أ صاح
 ناسفنلا وعلا عال قوكت نال ورسلا عومدتعماد مكتيع نوكست

 قأيالقافتلا ازعأأب(ينلا) مب ,ردقزان ادزيثنركمتانتسدورطخرد ىزوركدبان نانداب

 ادهن سمقنا مك اجقلن اتعب دمنا نمقلامللا مكديالسدأب .رطمتاقامويمكرطاخ ىلع
 اءلويدزاادئدمى مهنا ىو هوانثو هفاركش مكرطاخىل_هىأدال

 اطيشلا نمىأ هعج ءادتلا اذه (ينلا) منين شوك زج

 سجاوملاوناطبشلاةللعت ةيعاو اذ[ ابناء ايلوالاوعا ابسنالا ناذ [نمةنس انذالارمغ

 انيلعماعأو هحور هللاسّدقراش ا اهتفرعلو توكت فيك ةينافنلا سواسولاو

 انتل لاق( ىنلا) ب افسىايردو ءاشنه شر ربطت « ئطصماماب تسدومرفتسإ نإ ىوتثم

 عج تاطلسو ادب ار الزأاسرلاو ةؤبنلا ةرئاد طقوم ىذملا ملسسو هيلع هلا لس لوسرلا

 « ٍتبنامدهاوخديدلهاب هخأك وب ىو ءامصلار صو ءافولا ندعمو لسرلا

 لأ نمءالقعلاهاريرمالاةبقا ,قجحالا لهاملا بلطي سلك (| (ىنعللا] يتم لان

 (ىنعملا) «رصستارخآوديد لأ اع « رسو تيغرك ازاغازاهرلل ولم ةبترم لا
 سلا ار. اخو دس طخ حابه سلساةايعتل تحدق ء تقلا



 م
 لل مح لهاا ةمئانل لاسم الاب قاع مدقيف ةرخآلا لاوحأ هدئهررغي ل اعل اناقانايءاهآرإ ,له انس ىضاعملا ىلا لاذ ارخآواهررشو [,عنن ةرهظوالو أ اهكرلتاعلا ارسوةبيغ»ادملالا نم تنك ”ولوةيورخالا بساككملا

 .لوغيف هللا لع غلا بلغي و اهاوه هسغن عسب ,« لها ارساغلاو توما دعت ال لمعي ورفغتسيو بوتبو بساسينأ لبق سابو هللا ءيمأ الدانو عبطي وتوملا لبق «فنرم رايه درومأ ىف طاذحلا نئامل اوه سيكملا في ثلا ثيدحلا ىنعم ف لاهت كف هني درومأ, ل هاجلا كاردالاو لمعلا نعزجساعلارجساغلاب هلباقو هشيد يأ اص ىذلل اعلا لاعلاب سي حصل ا هنعمشا ىذررسففهنلا ىلد ىنةراارم سن يت مرج افلا تولادس اد لمعو ضن نادر سيكلاهثعدقا ىغر هدأ 21
 .-ارمزح ٠ دونعىا 2

 كيب رمإ لا فلم الئلالثاع نكسف ليسلا ةلردنالو للا _:مل ومش يقزارط كلاس .ل تنأ لن لي سلا 5 *اكمزحلا ةييغملاو

 ل ن
 دوتربار دم ديسرىريشن اوك اندكسن انتا فك ع مزاح الرا تارّوست ناس ىف اذه م عزاسد م تارؤسن و لوةبف لنع6ينادهلو هيت البا

 لاذ فوأ هدسالا باهذنيحم :ىأفوطخلا لجرلا كاذ(ىنعملا) يينيدداتساىا شدا نامهوت « نيسندرب ناردمثي طا حولا ىم ةدسأ ىلا ءيصسو ل برلا ف طتو دلا لم ميلا سو ىذا لثكمزامملا لجرلا رروصتنثم (ىنعلا) يي ديشكهشيبرذو
 لاوحأ و ثوملا نع ةلفاغ ئاتسصلاو بسكلاو راكبة وغشانحاورأ لامحلاو مدعلاو تول ةدسأم ىلا ىولالاءاضغلادسأ نبا (ىنعملا) يي !مشيبا .و راكلوغُةمامنأج» اهشنبب ارداضتريش دشكبما م كلالمالاو بابسالا نم المل ره ىملالا اضل دسأ لاناو | ذ اسر كت. ا ةفهلساب تنأ نيدملا ذاتسأ مذ كلالمالاو بابس الا نم 4 لهرظنأ باهذللا
 |ءءاضقلا ءاياذا ىت> تاه اطلب اغشسشالاو اين دلا لاغشا نمغارذلا لقااسعلا ىلع ف ةمايقلا

 تادايعلاو تاءاطلا نع .ضارعالاو ماهإو لاملاو بسكلاو راكلابلاغتشالا حلالا «امملاب دارأو مهموفلجىلا لاما ءاملاتضاوبهذرققل ا نمنوفأتك هتفرروشبآريز و قلخ دنس ىرةفزكن اذ

 اا



 ف
 تكف ثكناش اوك م نيرف آر ةقنازا ىدنسرتب رك ظك+ ئئاملدهالةراسخاجاغا
 ,ضرالا ىف ىحىتل ازودكلا نم مهل ف ثكلر مشل قلاخ نم نلمخنا فاموإو (ىنعملا) هي نيمزرد
 وهو ىنبالىذلازكسلا اونباو ةبرشلا ضرأ ىةوذ دا رارسالاونك نعم تشكل زب
 » ضر عرفنا ىوسورهوجرفقلا« رعشأا رشات الوموان ديسهنءانرمخأ ىذفا هللا ىلارغغلا
 « ضرغوسإلاعلا نسرفخلاو «رورغو عا دس هلكلاعلاوونض سر غغلا ىوسوءاغشرقفلاو
 نموهتلج(ىعملا) يمدعردمداتذ ىه رد م« مخيعرد غنوخزا ناشجإل اع
 سفن نيمفاوم امن اله ىلا باس نالابنيدسيمتماهةز رهقنا ىلسعالا ضرألاىةءاد | نملمو ىل عن لوق نع نيلفاغ نب ديم انهار كسذ ىف نيوكم غل نيع فر غفل اوةلغلا عفو
 ا :صالخرد قوتد تعافشراعد إلا زاجل دوجولا لجنأل ةقيقملا نمديمورحتىأ مخادبأ لجالمدعلا ىنعتاوناطيشلاو
 (ىنملا) دودو انلشاو ديشوجو ا محتر هدي دبار تم ايئانكقوذ ددوجلىوتم ةنيغسلا
 ةفلتخملا ةوهالاةرثكو قر ةرغل|فومن نأ ولهأ با ارطضاوهوةءايغلا كلت قوفدلل ىأراسل
 د سي تنا ىونثم لافتة اج انملا ىف عرشولاسو ىرج ذيع عمدوزانو لغدمحر
 مهلامفألالو مهلا الر ظتتالبرا (ينعللا) يب نا كتوكيت هشكا سد ي. ناشادف
 لحا ب تاشتمالس شو إف ىو خاب جنمابىأ مهد خش نمل ةمالعلا بحاساب
 ءايلل عتشنرب طظفلو ءمكح دن | ل 2اة ترش الر هلا وريال مرد دمتلهيو نماي ةئسسملا ةمالسلاب لحافلرصبلا جراح ملسيرأ دقبي(ىذلا] ب ررورحير دوت سده ديسرعكا ليزا
 محركاو مر كفا و ىوكدرضللاهفول سالو بالا نمعردصملا هدرب مقسم زعل
 ىدبأ ىدمزسماودلا ىلعتنأ نماي (ىنعخا) عيدين! نالكسديزاراذكرد « ىدعرس
 مهيخو منع فعأ عملا اذهتايصعلاوّنظلاءوسبا_صأ نمهأ نالكسدبزا محروم رك
 لع ءدركش خت وشرزف * شوكو مشد صناكءارءدادب اإل ىوتثم كلالهلانم
 2 ةئامإلاعلا قلخ ىطعأ نمل (ىنءملا) ضوعالم ىعم(ناكيار) شره
 3 ازا شبي 9 ىمركقل او لفعلا ل سىأ ةوشرالب مههوو مهاطعأو
 ليقءاطع اةبهووأ |:ف امضس ! نما دئازء اطع انهو (ىنعملا) هاطخو نارفك جامزاهديد

 ١99 ىوتنم أطلئاونارفكلاةلجاتم ىأرون اق قسالا
 نأ, كاتيا فنك ا ملص عضتو تاقولخلا نع اهرنست ن أبدأ اهيرعشي الن ةبترمم ىف يرطلا ذ .ىلعر دقت يلظعاب (ىنعلا) يعير حردتدركوفع فونت
 ا ىليلعا عرتسل وقت اهعيمجب مررت تح مي دبعلا لوغيف اذكبنذ فرعتأ ىدبم هللومت
 أارتنم اراعدنيو «. ميتختوساردوخ ص رحو ز؟زامإو ىواثم مويلا كلاهرفغأ :أواسنالا



 ارفف مناؤا 7
 !بمتس أ[ قوعداانل تاقو هير هآستحاه
 : تل نيزج بردو ىتخوما امددكذ ؟تمرحإل
 امئالا بح ةلط نما سلق انميف ,ةيونلا تلعق تلمس ءاعالا حابس صملاسندلا ةلط ىلا ذك
 ,ت فراح نينج مه ىم ضرالار ثاوملا حاتشمو ةمحرلا حاتضمءاعدلادزوادهلو
 نايزلالا ذءامدلا قوقل طفل ىلع مقرا ذك اضبا(ىنعملا) مبافوابنازالم نوح نامزتنآه«امد
 امدقوفدلا اذكرايشنلالبت اقفل! تاهمالا اوعدتاكىأ ءانولا باصصأتاهمالا لم
 (ىنعملا) ب اهسرب مارب ىوزا دوخموب و اعدناوشمشج و دزا تفريس ل شاي ىمنيلتبلل
 ىلع رايت الي هثوكسل قوق دما نمءاعدملا كلاذو عمدلا هينيع نمبغذ مسلع دحر نمو
 مرارسأب هنلاا سنت باج أف اهل دفمةال صل ىفءافدللا اذهل شو ليقناف لبخىأءامسلا
 يي تسرواد تفك تسينو اعدت « تسركس دوغ نادر : ىبىطمدن آو ىوتثم هلوقب
 ءاعدو السل دسغ مراتزحلاءاعد ىن_هب رختآ اري الب مهنيذلاءاطدو (ىنعملا)

 دفي امن حاضيالار ويتم ىلالبنرشلا لاك باتلا مالكت أبا شمسيلرب غرايشالا بول
 ادكبوفىنسلا موللاو ريبكلا ءرش و لاقواةيتاك“ امءاءالا اهدي وءالصلا
 هرفأ ئاودأبلا نم هي كي ةالوعا | لم ةنالفئعزراوىيدضقاراذكىنمعطأو
 كالذي ءاعدلاب اهدسفي لمتنا هجر شا 3 ماسلا نآل ملكستلا ىف تل دناو طافلالا له

 نآرقل اىفو أ ةالسلا ىفءاج اه اعداذا هنا لاما لاف اب اش ىفاثيغرملا نعرجلا فرك ذو
 هالو روثأملاوأنآرملا ىف نكي تاو هتالصد فت الروثأللا فوأ
 لاذ فاش ارطكلا فلات اذسهنو رهاظلل بوسنملا اع دلاكس بل هنالرخ ءاعد هنوكو ىسهتنا
 ليمتس ىهلالا مالكلا لبق نمىأ هللا لوقوهرب هنم.سيلف قوقدلا نمر دصبو موقرلا ءاعدملا
 دنكيم قاعد نآ لو ىونئمةةينلسا ىف ترظاناؤ تلع المال سلل دغمريغ دأبعلا نمملاوثس
 دبعلاناسل نسءامدملا كاذ(ىمملا) م تسادخزا ركواهدنآ « تسائذو انوع
 الاذاينةدبملا ناكحسا دان مو دعم هفرصتو هرادتخا ةدبعلا نك امل هللا عي اشيأ
 نءىراضما ءار ر ىذلا ىسدمل ا هثيدح ىف لاقل اعن هتالىلا عت هللا نم ءءاجالا كلتو ءاعدلا
 تنكهتبحأ اذان هبحأ تح لفاونلاب”ىلابرغتي ئدبعلانيانو هنعهللا ىضرتريرهبأ
 يتلا لآفاهيىشعونلا لجرو اهب شطبب يتلا ةديو هيرصبي ىذلا هريصرو هيععس ىلا عمم
 هر و هععمقلحا نركب نأ عصن ذئنيحو هللا ىف ءانفلا ىفد بعل نا نمديالو ربك الا



 .ومسج ندرك الئازربخ ف « تايمردناىنقواحشطساوإلل
 :نمامهلرمخالورلاو مسلما توكي نأو قرلخعة طساو طسولا

 بان اب( ىدملا)
 امهلبءاعدفاوعرشتلا

 بسأ اذانمما دنعتوز تق الخلا نسأ تتاريثكنب ءالعلا نع كورا رثأ اليهما ىفهانملا ىف

 هاك السار در اد وح كوخ هراب ربو يحرق حناكدنبإل ى م اتسحا ملهم هما دبعهللا

 وقلت رشثلا ثي دكا بجوم ىلع مل -ىأر ابدربو مدر مهمدحاو لكلا دابه (ىنملا)
 'فاسوالا نملاخ مهعيجدابعلا لاعفحالسا ىف تلال نوكسعهقلا قالخأ,
 اذهلوضوعال,قلملا انيصصانة ديهلسا تاغ صلاو ةبهلالا قالخالاب نيلهتمةئيدرلا لامغالاو

 | نوبحم (نابرهم) هيناركز وررحتض» مسرد « نازكراب كانوشرهنارهمإ# ىلا

 (ىعلا) قللن' نونيممىأل بقتل لهل اوهو (ناركراب) ضوعالب أ ةوشرال(ناتوشرمدإ)
 ءالتألا ماقم ىف ىأ ل يغتلا مويلاوبعملا ماقما قوى لما نونيعم.ضومالمونورحت مه

 تونه و الممىا ارموننيارج نيه وو ىونشم نلغلل نوتيعسساًعطلو مالآلا مويفوأ
 «نكسنالو موقلاءالؤم بلط او مصاالثساب (ىنعلا) الب زا شيبناشراد
 لا نمايندلا ىف ون مهئامدم مه ينيتلودو ةجن مهتبصص هاو ماو مصاو ءاليما
 هت اكدو د عجعار ىت كلها ار هنا مدا 2 تسرب ى وثم باغعأا | نةرخآلا

 عيجتللا ىأ ناولوملا كلا ذلاهتباو عشت لسن نم هالبلا سمت فلا (ىملل)

 دهماو رهو الات مهعسر مهد وعنك كالهلا نم مهسالخ.نا ةنيغسلا باصأ نانو

 الا (ىعلا) يرتهزاىرتشتش ادناه طيور د ناشر ىوزاب .ركمدك لفى مةقااعلا

 ىرهولا لاق رثهل ا نمامهسفدهلا ىلءاومر ةقرعلا لاكر رزكسا ىف مهدعاستا اونط مهنلا

 هنااكعاسمسلا ىئارىت-هب اريثكف رعب ها ىنمعرتهلاو بيثكو أ ءاسنب نيم مضت ئش لكف دهملا

 اول ةنيفلا لهأ اذك ه دعاسُز "نم ناك تلذنا ممزيو لعب فدهلا ب اسأو امهم ىراذا

 ىونثم لاقو ل ثم مهمهنءوسوقفث ام اءذه ناعذا مدعلو مهكرادنو مهريبدت نم ماصخ
 لجرلاةيبهلا ءابلا عشو(اي) ير ارغتاهابوودننادمدزدداو ه راكشردارنا ب دردن هرابإل
 ديصلاى (راكشرد) بلعتلاوهو ءايور فن هبور عم (ارناجبور) صلى مع (هئاهر)
 |رارتغالا نمىأ(رارخ)لا هامش بنذلا نم(مدز) هولعت ( دئئاد) ص الالا الانو(كاو)

 اذا مهلجر أ نا نولعن مهنال مهلحر أن وصلخ ديسسلا ىف بل اعئما(ىتعملا) رارتغالا ةلاحوأ

 ةهجنم مهيانذأ نم ص الفنا لاذ تولعب بل اعلا نكلو برلا ىلع نور دقيالةةلاعم نكست

 /ردارلم ناجسدن اهريه هب. نيكي اياه ة ثعلب ىم نب رورغم مخنوك ةلامنوأرارتغالا
 هبلاراشملاواذهنأب ىنعمبنباكءربدفت( نبك )ئشلاببعللاوهو ىزايعسج (نزاب) ينيك



 فشلا
 بنذماوهو مدلا

 ب (ىنعلا) هيفلاىنممب (خوشمشج) ءادنث اًءادأ علبارسكم (هج) نكي نع
 .نكنلال لجرلا هيقسايراملاورخعاو

 اجلا 1 اهنوكث يحن نمل جرلا ل شمانل ءايباوالاا
 ,-. نم صاخت ىلا عنا

 ,ةما هللا صاوخ ر اظن ١

 .وانليقيقرو قيد (ىعلا) «تسارو
 انذاولم يلا امشلا بالك د معتاك ىنعبارا و
 ىلا
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 يتلق ىاىوجردو ىوكر دل ىء توفولأم ةعببطلا
 ةرفح ف ىأرقبلا فو ةرثلل ىف تن ثوبداي (ىنعلا )

 نيكس اتحاورأ ص لخيبناللا ادهن يلئاق ممانذأب نوبل. بلاعتلا (ىنعملا)
 (ىا) افل اى عنيا مشن(دوس) ما وفتسا ءادأ ةيسراغل ميل (دومن) ليلعت ةادأ ةيسر اغلا يما مش( وج) سىنعجاهلو ,زاورطساورصغلا ناسغأو هو (خراك زا مأ لصف( را د) تماس نون اارسكس(هكسن)»ا دنئاةادأ اهرخ ىف فلالا(اع در ) 4 ادوسمج مددومتوجاب «خواكزاراددكسناراب يور ى وشمر هملاوءالبلا

 أرصشلا نمكلسر اظفحاةريدل |بلعتا
 *. ماركا سابو يهابو روجام وو ىوتشم لاقر اناا لهأ عفن عج مصنأ !ضاصحمالو بنلابالر جراب نركض الملا نال

 ماركوة هدفنا لحما ننوكن مبلعتلا لمنح (ىنملا) يماغتا نوك دصز نان دناهر
 هللانان ماتت عويةتامنماننو هلخع

 ةكسصربب :ءلظلاولالجالار ةئطا او ةلودلاوامساو لاملا بح
 قوداشر الار ةيادسهلاب ابن لا ىف نياسا ملا هللادابمتاوعدب

 زاباهةثع» تساممدنوحلملب رالي ىونشم ءاصتلاو ةعافشلابىبةعلا

 ناكر تلظمل بودل مليح صدقعت نم ا
 ىوشم ماركسملاءابلوالا مهو انسالتتتتس2 تن فبلاعتلا صالا

 ةبسانملاهذهبو(ىنملا) مب ركمر هلزامزا ليوا تاكر نم ركملال دتساز هنا
 ةداج ىلع 'لولسر مف نم لا دسلساو ثيل اركمو لال دس الا بنذ كلرعشو الواسلا مدق عد
 (ةمقيب ىتح لاقلاور يهل ادربت صالقلا نظنوةعب رطلا لاوحأب ةماقنسالو ةعيرشلا
 اطابرسىفإفنلاركسملا اذهةطساوب (ىنعلا) يع دز ثيهولار لا عمطلتسد م يدشن الخ اربح بلاطو ىوتنم مرجالرسعل ال هأوركب ودي زاناربح

 نم سانل دعبل ةيهولالا ىف عمطلا دي برضنو است دارا تحت نواسخ هيو
 1 نال ةبهولالا ىف عمط اذهلثمو ةءو د نوك دن نأ بلطتو دوبعملاةدابع كلرتنانسفنا
  نوكسن ةفرعملاو ةماركسلار | هلا يحى بولغلا كامن ةلبكس اب ىتح(ىنعملا) ضرالا فة رشا ةيسراقلان كلا فب (رك) يمركردلك اميني ىفنا« موشا هادو او م ةيدوبعل او للذنلا سنلا نئالودوبعلا.ندلئ نحسحلو سفالا,قيلئالةوشلاوةزملاو
 نيصحتو نوسوبح برشا ةرشح ف نحنا ذه ىرنال نخ نكسحل نئالأخا ولف نيب وبحت

 نوبل
 ىنيىلاصت

 انيك
 ةيضرا

 عتاركيدلابسز اراداوتسد ه
 .تاريبختنأو ةباوغلارثب فو ىماعملا



 (عرال

 اذهر كوه ةريخال ىلا عذشنلا ثويدلاوىرهوملا لاق بوق هنوف ىزيىذلا ثويدلا
 حالسا ساو كريه داشرا نمغرفا ىأ كريب راش نع كلديز نرخ انالوموان ديس ]ودم
 لوشلا ةذل اخت ىلءديعولا !ررتلا (باكلا نات ننأو) ءاهو مناف انوك تت( يكسشنأ نوسنتو) دمع نامالاب (ٌريلابسانل انو, ,مأ:[) ةرقبلاةروسف ىلاعت هللا لاق كلسفنا
 الو كلذ نم دع اًةيوهو اهتان ؟نعمهدسو ىوهلاو .بندلا مهرتصصو قدصلإةلماعمو قكلا ٍبلط لع ساتلا ضرع نإ لماشاناذيالا يفت ىريكلا نيدلا ميغ لاق حن افدسع نيد ىعاوتنثأ نيلسملا مهتايرقال نولوغب واكو يت ارسا ىنب "الع تازئنيل الح ىنهتتا لهما
 نعدتو مو معنونأبالو فو رعلاب تو سم. ن يذلا نيسلتلاوموسلا الع لم سمن ناين

 | سدقلاقتبنادللا كلاذف مهصعاوقلملا دل د ,رارسالاو تالا رابثأ عب ةعماج ةبترل لصن أ فيطلو حر فستان بل لصن لنا ال( ىنملا )يك شكو ريك نامل ناماد
 سيح متمو اإل ىوتشم ظعتبالو ظي نلءازسسالاو مكسص عا! ليبس لم هحورمقا
 ةسرالارسانعلا مما (ىنعملا رزة ز بكم مهار ناركمدواجزغف  ششو منيو راج
 (زغف)ةرشتلا تاقصملا نمص الكرب نس لش املاعلا ىف |تاوللاو لنا ساواساو
 (يناج) تلك مفي رظلاو نس او نرسشرلاو فيطألاءان دا نوكسو نوثلا تن
 فيطا لحل ؛لريغ بصعا يأ بحس ينعم( ىسكم) اضيأ (مه) ريغلا(ناركيد) لحما ءانعم
 دوك بي ره دست خرق ولو ىم كلذ ءردغتالو لاعماملو

 امسي
 لاح تنأ ةيرطسلا ني رط ىف لاقي نأ قالدا ثراللر دسصنبا اله عمو ديرتامو ىهتشنام

 نوجا ىونثم هجرف دبع سع هثطب دبع سعت ه فت دبع سهت درو هناللعما
 نان ارماي(ىنملا) «تتماختباكزاىهاش ريم « تسدتسو دئكدنبتدادن)
 ةدابعلاوذماطلا ىلع ثل نكيو هللا ةمام كرسيلو ديال: هتبدوبم بوبحل ةرضح
 نءةسصح كل نكممو ههاىوسام كرت كن! لاملاو ةنطلسلاا ىلا ليملا كل ماقني أ نم ةردق
 عييجز اهنا ممنيرخآلاونيثوالا ديسا نهو تاضايرلاو تادارعلا بيس ىسهلالا قشعلا
 رقنالو لاق مقاول تحت هود نمو مدآو مدآدفو ديسأنأ هلوشب :نعرب ااهرسأبت الاكلا
 ةباصصلاا ذه ىلم هعبتو نيك اسملا مفرش او انيكتصعسم انيكسمىنبحأ مءالالاقو
 س77 ملا



 عل
 ابدت دركردقتس و« ىهز تدنوكةكنةىارهردال ىج هيفساي ثنأو نيعجأ ءايلوالاو |

 ءزةمعتلا ل لاقزولا مسا ةيناشثلاو نيل ىوالا ةهثملاءازلارسكم(ىعزز

 لومي نأنءاوهؤ تنأئذلا اذ (ىندملا) ةدحولل ايل او نيت ةلكوشركو فخوذ

 ىو اكلمه فاهتقنخوارثو حور ودع ف تط رى كسار كل ةطلأ اموت أم ساسثلا كل
 عوقشي رطلا بلعب (ىنعملا) لدتا دنوا دعنا لد نكفةو هل ار تلبح مدنيا اب ور
 ءايلال ةذئامل يبحأ ىل يول باع ىحشلبلل فقواوذم داما ,رلا كماوةليحلا بنذ

 الدونإللا ىونشم بالك اهلاطوةفيجايندلانأ لعاوعمط نمل دن نمزعفو كاهتلامسق
 ورظنم نركت بلقب تنأ (ى ملا و ىوردوخ لك "ىو -أئوزحر حكه ىوشهكن [قحيروظنم
 ىلع مةتسسملا لب رطلا كلت ناب لكلا بنابيئزلا ل دمت: بهذ نأ, تقولا اذ ىف ملا
 ىيلالارونلا نمزج روتلا الاذو ر ومش ىلا وصولا ناقش ىلا لصتن موذلاع رشلا ةداج

 دايعلروظموةبهلالاراونالا عب نع ةرابم#انيت ادا هو لكل ار هظمرثأ كلن نأب ىأ

 م تنلكو باز اكتروسر تسب «ويل درب ناو ولديَوكي حوال ىمامادمل اراؤأ هللا

 تفل خو نيطو * ءامةروصلا نانةرو هلا ىلع بلو بلل |ىلءانرظن ىلاعن هللا لوقب (ىنلا)

 مك اهأ ى الو مكروص لا رظن الها نا لاق اسر هيلع هقلا له لوسرلا تالنيطلاو "ا اما نم

 0 ل

 يدمر نوما ىلاعتهناىلا لت لو اكل هزجلا لوو كل ز محي الف نيطااوءاملا سد
 ىلاشيأ [[لودتتنأوا (ىنملا] هك تس هيىف دش, شرهزارف لد « تسهزين لدا م نوت
 ا ,شرعلا نوف نوكببلغلا نان كلرمخ ال ن نكملو بلك

 أ رهىذلا لكشلا ىروتسلا بلغلا سيل بواغلا لهآ حالط ا ىف باق | نان بلقب سيل هتلاربغا
 طسوتي رح فار ور هوجبلقلاهناسالطسا ىف ىومنغلا نيدلاردسؤجشلا لالي ملسةعطق
 هملطاب حورلاو ةقطانلا هيه و ةيناسنالا هم قفضت ىذاوهو سفنلاو حورلا نيد

 ةجاجزلاب نآرقلا ىف ل اكدسملا نيد وهند طسوتم ا هرهأ و هبكسص مم ةبناويفا سفنلاو

 قاتلا اسمابناا ةامدك 2 >2



 عضوا ,ولمأوحامو شرعلا نا بلا اذسه ىف ارم ثم ديزي ,روبأ لاقا دملو ىستنا راسل ىف طرفحلا حولا بشع تالزتنلا بنا سمو دوحولا ل طسولاو هرندسبلاةكشملاو سفنتا ىهةرمجتلاو
 نيفراعلا ىوموانالوم 4 لوشب هللا ةشمن .نك ملأ انأ هبا لاقناف(ىملا) ميت سدي [دياشن تباناز ليلو تسعبآ مهنيقيهربت لكردإو ىوشم اهبرسحأ امفراعنا بلتاءاوز ىف
 قالبنرشلا لامي ىضوتتا قيلي ال ءاملا اذه نكل ام هينىبقمتلا لعاضمأ ركملانيطلا من
 (هعيطلازاج) و شولا زوجا الو) حاضيالارو حرش حاتفلاادا دماي اللا قام هحررتف
 .هنقرن عاملا جارخاب ةرمإطلا[تادماجل) نمّئيشن املا (ةطل اهم نم) لصحت (ةبلغلاو) ملا ىلع ىأ (هيلعوريغ ةبلشوأ) نم درباذا نال سدصو صمرضب (عيطلاب) نالبسل اوةقرئاو هو

 هتاليسومتقرسبهذو ن | بولغم 1! ناك ءاملا ىلع نيطلا بلغنا هلال( يملا يي تسلدم» نيكركماردوخمل د سبه تسلكب ولغم تسنآر كه كناز إو ىونشم لاذ د هلو ى متنا( هن
 مك يواغملاو :اسغنلا ثارهشلا بولغم ءالبلقا ذهاشيأ كبلغل لغتالثلذك ناكناف
 بقنا كلاذ(ىنملا يتسريمشييلادبا لدتا «تسزرب امس زكى دنا ف ىو مابا [نما | ىقداوهف هلم هتوبش بلغ نمو ةكمئالملا نمالع وهف توهش لة بلغ نم هرواذهلو مودع
 نمؤملا بلمس ىف دراولا لادبالا هتلاءانيلوأ بلت بلقلا كاذتاومسلا نمالعأوهىذلا
 اذسوءامسأر هلم هلال ىنبلقوأ نمخرلا شرع
 هنشك رلى م هيفوهامج حجرا الا سنا ةيوهأ ماس اادابم ةسينكا
 نمالعأ و هىذلابلنلا كلا ؤراس(ينمملا] مبهدشولاو هدمك رزفردمءدش فاس لك زنآا
 ارحب ىو مدرك ل ك رتل ىوتم[ ف اوراصودا زاوؤملا نأوايفاص نيعلا نمواغيظتن ءامدلا

 قأونيطلا كلرتلادبالاو# ايدنالا بلقو (ىنعملا) يدش ورحل ك
 هنا هع هلا ىفر سنن عئو رابرحر اسونيطل انا ديز نماجنو صلخو: دحولار حب بناج
 شف لبلق ىف سيلو ىسقو عصتنأ تردةناىناباموب ملسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اة لاق
 قى ناك ايحأ نمو ىابحأ دقف ىتتسا يح أ نمو ىنس نمل ذويباب لاق لعمان دحال
 ةفنلخدأ مصل ضاحشالو (ىمملا) ينل ,ارلم نكب دج تيحررمص «نيهتسدنام لك سوبمعام ب وف ىم لفلا لاسوأ نمو غلا نيط نم باتل ةبغصتلاةذسلا لسن ف ملا
 بلقب ح است! مص رو دسملا لاحو أ ىف قينماب لاقودا الا لاسوأب ةثولملا بولغلا لهأ عم
 نيطلا ةبنم نما ةمحرل ارحجار لوقأ ىلا ذهاب عصا ندبللانيط سوبحتو بولغمانو ام قب

 تي ثكدوخرداز نم دوكر جو ىو تمنح ررع) نو انغام سل اميذجاوأ
 نراك قاذف بصمأ نأ لوةيرعل ا(ىنعملا) ب موب ن مك ىفالخم
 نمرد نكت شا دذي نآ الرتارتدرادح مورحجوتف الإ ىمفاسفيطاامانأ لوفتو كد



 "ىلخداونظلاو ريكلا كاذ كرتأةلودلا هذه ءامور علم كلون (ىنمملا) كارد
 هلاسسل نعد هرسمتلا انشافق هنا ىلع هشرملا ةمحرلا رحم دارملا تكا ذا ىتترمل لاعتوأ
 ءازجلاةلزنم اهتاو ديوكر حصمسمو طرشلا عقوماعما اوتسدنام لكس وبحامببآث ب نوكسيف
 ام ىأن يطلاءام(ىنملا) هي دشكيمو بكىايهتركلك هدورابر هردكد هاوخ لكبأ اليم
 نيديقملاايندملا له أ ىنمي ةةيمل ارحل به دي نأ بلطي هحورءامىأ نيطلا نموهىذلا دا
 دسللا ىلاصت هللا ىلا اولصي ونيطلا ةبت سم نم 'وصلخعنأ نوبم طب هلل اىوساسم نيطريوملاو
  ىملاعتدتلا ىلا لوسولا نمهمنعو هينالمبصسدو حورلا#ام لجر ل عييطلا نموه ىذللا

 هام صلخ نا( ىنعملا كلفت مدشو و كلش دناج لك هب لكتسدزا دوعن ىاب هاه درك
 ارثكلكزا تسبح ديك طىمةمرلارصلايراجالابس أ الت مارحر اص لقعلاو حورلا ءامو اونومتتأ ل بقاوتوم :بترمل لصوو | ةشان ىارثئا دسمان ىارتلا دسم ادبنم لحرحورلا
 اصلا بارشلا ىنعم(بانبارمش)ماهفتاةادآ (تسيح) هارت بارثو قوت بنج «

 ب ىبازتلا دسملا بناج نمل علاو حورلا كلن*ام يح ئثىأ ثلخ
 لاغتشالا نافسسكعلابسمالاايروس ناكناوايونعم ناكنا هيل اغتشاو ىف | سل كلبا

 قرهثرهنينصممه )و ىوتشم كلف دما بناج لضلاو جورلا ءام بص ةينامسملا ذئاذللا
 اهسج نمو ةيناسفن ة وه لك ذك( ىنعملا ول: هاويجو نايم اوخو لام ءاوخن ين هجردلا
 ناو اهاب ناكتاوالامتاكن ا ىفاصل 1 بارسشل و لتنلا بصك( ةعلاو حور هرلاءام بصست ايديا ف
 هذي ,اهنتكىبايتنرح هدنكى بمارتاوبز وك: رجال يمكسمل ا نواعناهلك ازين ناك
 ظسقلعتاادصت' انوركس عوبو أ اركسد طم تآروك دملا نم داو لكتال(ىءملا)
 مفرامن ناو ىرانومغم بارشلا برا ثرو مك ارومخمنوكتئاراخكيلعبرضيسغثلا
 الا ذيلدرأس غلا ذهرامتو(ىنملا) ع« تسدبت ا ىتسمدوغشحنا دبك هب تسدشت [ليلد
 5 .الا نا ىعدن الف هتذلر ا دمى ملك ملا نالركس كلر اس دومتفملا اذب هتالركسلا
 ددركساتوريكمنيز تدور رش :رادنايزج لب ىونشمتا نوكمال لاعدم قدس تدرأ ناواناركس
 ةيرورضلا ةح اك ارا دمريغ ةيناسغنلا طولا هذه نمل مال( ىنهالا) جي ريماوترب و بلاغ
 لا هيل ذل ديو كمزيام الا ةضغلاو بهذفاو تالوك أ لو تاسوبلملا نم بسنكتالىأ
 قزروهسأب نم ملف أدقدرو هنالك آ-واريمأ ك يلع نوكتو ةبلاغلا مزاوللا لعفت الت ةيهرمتلا
 ءايثدب رضأ هترح ؟بحأ نمو هتريخآني درشأ هايند بح نمدرووءان 1 امبهلا «عنقواماذك
  تنأو (ىعملا) ساو مرادتىريغتجاح « مد بحاص ن مدكت ىديشكر سإ ىونثم
 ايايتحا كلم الو عيشب ىةسجاحال بلق بحاسلتأتلقنأب| .اسأر تبصمنظلابحاماب
 با خم هك دشكر سر .لكرد بادكسن انت مالم .لساوانأ الئاق تدب رثل



 مسد

 اددمريسغلا نم بلط يت ىالف اص مان أ لوغيو اسأر بحسن نيظلا ىفءاملا !لكت (ىنعملا)
 ىذلاتاقلا (ينمملا) تشاد, لدلهاز ل دمرجال «ىتشا نير هدول ؟نياونلدإلب ىونشم
 بارصسأ نمل بلق تعفر رجال ايندلا بحجب ثولملا بلغت !ذسهمتننطةزعل ابر روظنموه
 ةزعلا بر روظتموه ىذلا بلقل انا لعت مو نيكاسلاهللادابصو ايلوالا تينتساو بولقل |
 رددويك «نبادشايلدتآءكىراداور ةردوخ لف ىوشمتاوهشلاو صر هركا نمىفاصلابلغلا
 نمىاصلا نك ارهظموهىذفابلقلا كاد نأبامئالذلسمتأ (ينسدملا) ينيبكتاوريش شع
 ىذلا اناا بحو ىوملاو صر هر اب ثولملاكبلفوهو بلع !ذهك نوكي تانيعتلا لاسوأ
 نئاذللافبهارلاو ةيناسغنلا تاوهشلل باطلا ىأ ل-علاو بيلا ةسبد نوكيا
 ىوتثم مهولذ لم مدعت تأ ف اصنالا نم سيلو لل اديالا بلقك دوكم الفيم اهسلسا
 (ىنملا) ع تسا لسا. لدزا شوخن ارىثوخره».تسا لد سكم نيبكتاوريش ضلال
 اولس نوكي رملاهبحاس لك أو مصاذا بلغتلا نال لقا ارثأو سك نملسعلاو بيلا فطل
 لساح بيطلاو رورسسلا كلاذبيطو رورسم لكتالل لاو بيلملايذتلبالاركعمناكشاو
 ه1 نست نيملاعلا بر روظتموه ىذلا بغل انآف ةيونمملا ذا ذللاءسيلع سقو بلغلا نمل
 ليجلا همس تامركسم هن :زاجن ا ةفاطلو نينسحلا تانسحو نيببطلاتابيط
 مب ضرغار ل ددوبن وحل د باسل« ضرع ءوزهو ب لددوب سد اف ىءنسحلاوفيطللاو
 مسيو ضرع ملامت اوتاذلاب دودو هزه بلغلاناذك مالا نك اذا (ىنمملا)
 ضرغلاو دوصقملا نوكي كب لقتله لكَسلَلظَح لماكملا بلق لظك» قأتتانئاكلا
 دوصقملابلط لقاعلا ىف باقلا اهمدوصغلل او بابسأو طئاسو تاتئاكسلا ميج ىنعب هل
 5 (ىءذلا) هي ءايسباو لكنبأ نويزاي «ءاجوتسلام قذاعوكى هنآ قي ىعىلسالا
 ةينافنلانّناذلل ابو بواغمو طوب مىنامسملا باقل اذهوأ ءاذطاو لاما ىشاعوم ىذفل
 يب ركو تفكىاربناشدتشرب و اتالظردمكى الابخابإل ىمدوسالا« لاكي هىتلا
 هتاملط ف ةلسامم ال اولاملا شاهده ىذلا باقات الايه ناو راكنالا !نمغ وأ (ىنعللا)

 ءايندرمأ امهبرظن ء-ارفناتيعنيعأ عم رأ 4لا دبع سامدرو هنالةرخآلا ندىناعتيو اريثك امرك ذيول اةيلانقنضم وءامساو بصنملا بلطي نعي اقل او ليلا لجالاهدبمي
 ءاكرظنل دورونىابردشآريغدش ان لدإلب ىم لاق اذولو ءدرمأ ابر ظني هبل نانيمو
 أروظتم نوكي زه باقل ىسهل الارونلا رحربغنوكيالبلقلا (ىنلل) يروكراكساوا د
 نركيالهتلا ىوس م هتلعتب ردكم ناكنا هنالن اعمال نادضلاو ىمسأ نوكأ ذه دعو قأحا
 (هبر نمر ى عومف)ىدتقاف(مالسالل هرد سماح يم خأ)ىلاعنهتلا لاقت لاسإست 1م
 ويدل رواسب ل يخل تالاقا اتق 00 را الاقدح## انجب تطل لوبخىأ (هقارك نم ممولقةبسافل) باذعذاك (ليرذ) اذهىلع لدهبلق ىلع عسبط نك



 بولق حابصمممئارؤن ٍرؤنن اسال ناىلاربشي ىربكملا نيدلا مضل نيلالج ىسهتنانارقلا
 هردصمّمأ ح رش مةقيشملا ىف مهرو دصةاكسشممم ٍِ :
 تافصلاتاملظراث ا اودترونلا كل :تارامأ نمو» ءرطظت رون ىلءوهفعالاسسالاءو شا
 روان بحر ةياسشلا يال

 كت بيفدرأر وجو هللاءاغل ىلا مهقوشدأ
 (ىنعلا) مادكتآتسمادك دشايؤب ٠م امو صاشنا رازهدسرفلا لد فال م
 .دحح و ىف نوكي لب ماطو ص امن فولأ ةنامىف نوكمألىاصتنهلئارظن ل توه ىذملا لءاكسل ابلغ
 انالوم عاق جاكد ساو كمز ىف ةد دعتماولق دلت لبق نافوهنمو وهنيأد حاولا الاذو
 انيلعدامأو مهحاور هللا دقاوبابأذ مهلانمأو فو ناطل ونيدلا سعتونيدلا ماسحو

 ةريثكص اطمأ ب ةودسحاو نكلك تاذلا دسحول ب املا لءاكسلا باق ن
 5 اةيانم هتفداصاذاندح اوهنآلاسل او نينا د_اولا ىرب لوسالا نا

 بامطأ نمىالتخالاو ةقرغتلاو دحاو بلق ىلع يالا لهأ واق ىلا نءذأ لج لازو
 تاتحعد (ىنعملا) هك د نا ىهرك نوح هزيوكت[دوشاب هو ارل دلجبار لد ريل ىء
 نم نمثل لما لس زف ساو تاتحلا اذكرك ىح لمآكلِإ بلخىأ بلغت ابلطاوبلغلا
 تادوجوملا عيماطبمتر اهزاالاو رامثالاو راصتالآو نداعيلاعاونالاعماب .لماكلا بلق
 (ىفنا) قةروسف ىلاعنهتلالاقدو هه[ ونسوه ىذلاوضعلا نان
 وهو ضل قا( معسل لأوأ 0 لغم (بلت 4 ناكل ةلمل 0 0

 0 ىلامت#ت ع 0 0
 تطيل دل ىوتثم ةويربخأ هلعو لماكلا بلقوهو دسلساو حورلا نييعماو فارون
 الملك اك اذا بلغلا (ىنعلا) عي دوجو ناسحاز ا دئاشفا ىمهر ز  دوحو طخ نيردنا

 بالط ىلا ل دوب ىأابهذرتس ا ذكءدوجو هناسحا !نمسلقلا لاذودوجولا اذهمت

 مراثتا مالمو مالسزا وو ىوشمليذارسا بلف ىلدوهو ب بطقلا ةينمءمل
 نمىلاعت ولا مالسنمرءاكلابلقلا بحاصو (ىنلا) م رابتخا زول لهاردتكيم
 نمسا مالا نان هناحاو هتجرممل لذي كأ اددعسامالس ملاعلالهأ ىلءرثمرايتخا



 | رشلا نمهلاهذأو صمتنلا نم هتاغسو بيعلا نءهنا:تلسوىذلاوه هائممونلاعن هللاءاهسأ
 تاءالس ةمالل الوبغلل هللا هراتخ نمثل هللا فيا هنوكلا بلقلا بحاسةظساوبف

 أعلا لهال هراثب تاكولو مهل ا هزات
 هيذباتلكل بلغ فاشلاراشتا كلاذل هوو (ىنلا) ا

 ت 0 ,ذفاذل
 ءا روما بلطلا اذ كليذ (ىنلا) هك رب

 جا مكنرزا اردغتىادبأت ٠ ًامكتستتنما درر روع

 ا ا [ىنعلا)
 وهو دقنلا لعنىتحو كبل ةروشم ابهذمك سوهو كاوهدوكم ال ىت-ىأرو فلاو قسفلا ىه
 بهذلا نموأنالا بايسأ ناولأ ىأ ن ولالا نم بلغلا باس اهرثن ىتاارارسالار هاوس.

 ىدر دركرب كل ىونش لوقب هريس هللا !؟ّق هاذا هْزيمتو ةيروصلاا

 [مامحأ .كيلةريذتألم[ىنعاا) < ناكدركاتوجر زو يسال سم
 مسلابخزاإ» ىرتم اههذواهتشفراجأ نءلافط الكمتالءاضيأو امندلا (ىحالم اولا

 بذا نول ننكيرلاشو( 2(

 أران ”:لوبغل بسوهىذلا لاوتب 17 8-3530 رتب دسوهىذلاكبلررو د باهذل بيس

 ناشنءادل ةمدريكان ه ثكيسْ نبا اوك اوى ةماكلا لنا باس لال

 نراك انل ىرب وهاولاةو ةةيقملا ةضغلاو بهذا نيلي طم ىعدا نا اذذهاب (ىبمملا) يذلا
 ديا 2 كوتماوباجي بهذالوةشف ةبحم كانه سبل يشمل و للدار

 0 * ديسك تاع 0 :الستباشورومالا
 انضشناكلاج بتم خلد نم ىخ



 3 ةواهدزب تعا [ندركر اكسال
 اذه ربي نب ءزردايو دن ةراوهربك ومدن دش ناريحو» 0

 قوتها ريق فو بيغا! باج مهتب و.يغو مهلحم نم مهناريطو قوتدلا ةعاذشَو ءاغدىلع
 هر نو ىم ضرالا ىلاوبهذمأ ءاوولا ىنهاوبهذأ لعن هنأ,
 :نيفدلا كلت تصلخو تحخال(ىنعلا) «ءامقتمهتءاجنازاغ
 ىمتقىأامامتاضبآ ةماملا كل :ةالستراسو ةمالسل او دارحلالحاسىلاتنأو قوتدلا
 ةيهممل اىفاويقر (ىنعملا) يردي ىاامزا تسيكن وضق نيكه نركدمهايناشداتما ىلا
 ىونثم ردقلا ىلع ضارغع الاوهام انملوضغلاا | ذهنوكياملنابأ ا, ايضخعام الكمهنح اولا ىأ
 رخال لاق مهم لك (ىنعملا) هي رت سس قوةد تشد سنا ه سس دنت كرك د ناي كب رهال
 نبا » نونكمتسدركش نمبر هتذك ف ىمقوةدلار هل فلخ نيذتف موك ةلاحارس
 نمايلاىفالءامدلا اذه تلتامانأن آلا مهنمدحاو لكل اق(ىنعملا] جي نوربزا ىفنوردزا اعد
 (ىنعلا) م دركمقاجانمهئالوشفلاوب « دردزام مامإ نيك انامتفك لو ىم رهاظت ا ىفالو
 لعف لوضعلا ىفأل مو هضابمتناو هعجوت ةهج نيمايغ أمل ئاءاعدملا لعق نوكنال مهنم دحاو لاق

 (ىنعلا) ينيذج نبا ديامخ ى مها سمره هن يكب ىالاعا لركيدنكت فك له ىم ةاجانم
 ىو اسنملما رعفاذكه قر وطا شيأ قيمها هونك نيءيلا بحاصما. هريغدحاو لاقو

 اراساتماما (ىنعلا) ب ضارتعا قاطو اختيارك ني نط
 بدالا ناكو لطم اتا ىلد ىنعملا ىف اضارثع !لعفا ذه ج أ نمو ضا 5

 (ىنعلا) يمركلهانادنب وكس حسك مركبات سسمدركه كن نوحإل ىم هت يلستلا
 ءابلا توني لارسكمس سدا ىلع مركصعلا لد أ اله نولو.ةبام ىرأ ىت-ىناخترظتنا

 ىراللخ ىرظنتلخدأ ال ىأل خدم ىمءءاكت ف نخكنو دعن وفا عج ةيسرافلا
 (ىنملا) «مامتدوخ ماممزادندوبهتفر « مامر دم ديدئار ناشي ازالب لب ىم نواعشام
 همالاب هنت سار ىف بج فلكم اعيجىأ مات مهم اثم نماوبهذ هماشم و مهمادحاو رأإل

 ىنيعو تحتالو قوفالو انيمالوالابمش مهرأ ل(ىنعللا) م ريح موق ذآ شحم ري
 باوك دي دوناهردإل ىم تاهملا نم ةهج قمهرظنت /ىأ ملم بلغت

 ىأءًامتراصةئيضم ىرارداؤفاكل وقت (ىنعملا) تش دبودركف واين اشن ىف « تنك
 ةيممهمدئادن دش وح بابقردإل ىم“ارعتلابرابخالو مولر أر ثثل ةمالعالاوباغو مهئيعناوتتأ

 ملعأ لو قاحا بابق فاو راس مهعيججسقولا لاذ (ىنعنا) جي همر هرنآ دار هضورنيمأ دكرد

 ىمدقلا ثيدحلا ىوق ىلع ةيراتسلا ب ابئاولخد ىأ اوبهذةضور أ ىف ةعاملا كل

 قادوا"



 اا ا تت
 ديئاشوس نوح و ارموقديكعا ءةلمربشرد ىونتم ىريغ مهفرعبال ايت قابلوأ

 | لعزل لعج فيكورمل«الؤحتأ ةريطلل ف تيب (ىنعلا) كام متجرقح
 انحخ ىو بناجالامهارالنا سئارم مغركلالا كاذدأك اموانم مهرتسو
 قوما نيع ماوس ياك( 034 وج باردنايهامهطوفلثم هوامش محا

 ًانامزاو رهظ هميم ار نأتيح مهضرساننلا نع مهرتسستو رهزلا هام ىفناتيما ةطوغلنم
 ترسحرداهلاسإل ىم ىلاصته قا تاغس جاومأ تحتاورتسنو نيعتلا اوحانامزوارتيعنو
 بكسور هترسقانينسؤب (ىنلا) يدار شاناشيا قوشرباهرمج  دئامناثي)
 اوف ناكنلا بنر :رملا نم لزنتو مهنع هدعبل ابيستراص هنلزشال مهتوش اماوع أو ارامعاموم د
 دراردك ه رظتردناوسدرميوكيو تل ىم هيلعنأك املل سويتها وبوس ناك
 قوق | نع الفا ةروصلا ىف اناني لوغت تنأو (ىنعملا يرش ركذ اداب
 هتدهاش عتارغتسا دعب ىنعب رشل ارك ذي هفارك ذمرظنلا قى أي ىتمىنان ررهظمو ىفاقح

 ديسخىنيزارخو ىوشم هياوجولاّوساذه ىلاعتءريغلمرسكتو قوش بجوبال ىامت
 ادا ماني بيسلا ادهن ما ذهاب( ىنملا] يي تاجهنارتاشياونىديدرسش كه نالف ا ضيا
 م ولعل ظنت مر مهرهالت ترظنئ أل سور مهرتلوارش تنأ مهتبأرشلئأب رتغتا اراته
 ماعوجار نايا سم ىديدربتككر ماشالرحىا تسا دش نازيونيزاراك ف ىونل
 ارش مهتأر أب ابارخ كرا اكراسسلا ادهن جاضنالىدلا يلا لحرلا اهيأ (ىنملا)
 |ىنعي قاوسالا ىف ىد و ماجطلا لك ايلَوسرلا !ذهلاماولاةنيذملا ره ادا
 » نعل سيلباركىديد نامت وشم عاَوملاكرش مهلا ثمهوت لمنول 0 ميال

  نمةبك ص نامهنا ىلع هكر ىذلا كاذْسِب أ رشدأ( ىتعألا) ) «نيطزمدكمشت

 هر نال دوصسل | نم عنتما ال نيعالا سيلباةراّشا ممانتآن مي ديك أةةادأ مه
 ىهتتا (نيطنم «افلخو) ران نم ىتةلخ هنمرمخ نأ لاقثلن ”رمأ) نيح(ذأ دص»

 دنج دب دش مدشلب ار هت بط امج إل ىوتشم ةرولارظان ايف فارعالا ةروس قيل الج
 أركلا كرتاىأ ادحاواسفن طب را ةيسيلبالا نيعل (ينملا) يدلج ندرخلا تروص نم

 ةروصلا الرتنال:م م الارخأ ةروصلا ىرنىتم ىلا لالا ةفيغسكلرهظتلرظنل ا قدو
 مرار ناشيا دماربمنيه »« وجوح مه مشجر دابق وقد ىاؤو ىوشم ةريسلا ارظنت الوتمو
 الو مسهت ةالم لم بهذنال مصاورهنلا لثمعمدلارجأ اشي كيفيعتةريسلا قوقداب (ييسعملا)

 ىو رك ذم درغمرضاح ماو ظفلذا ىلع لاح لك ع مهلطاو مهتالصاوم نم كلمأ عطغت
 حما (ىنعما) ييتسا نس ردال دردئداشكره م تسازتسج تلو دوكردكوح نبه )ب
 ىأ طابرلا لخا دعت لكبلقتلا ف بابسسالا,بلط مظعالا انكر ةيقيغالاةلودلا نال بلطاو



 ةقشملا ى بلطل و نا دجولاو ةلظ اىفناويملا امو ضايغتالاو غلا فرتتمرورسلاو فلا
 اهنا ةرارم لمحو ةركذلارسع عمو ةوهسةدشلاعمىأ ارسي رسعلا عسناخىلا عت هللا لاق
 بصنأت ب سكسلا ملاعىفةدهالا نمتغرماذات اهتاذمةوالححاورتسالاو ةقرعملارسب
 نوح نارك وكروك 8 درب اهجراكممهزا 3 ىوتنم بهولاملاعىفةدهاشلل

3 : 0 

 !فائلامشن (وكووك)
 ريطو» قرح (هتخاذإ سمع ةيههلا فاكلا مدي
 اءادهلا لغشوراكعسمح نمو (ىنعملا) هتتحاننمبذكلا امال بور
 كو بضع ا نير دار كسل سف ى مانغا دا ارط ىف هيللاونب ا ونبأ .اغلا ل شم حورلا

 ذ نأ صو محلا | دهىف بتحب (ىنمملا) بَ

 ًاطلشاو لالاتعالا نمهبلَخفظت نم. ا اىنعملا 1 ورم شالا احل
 زور لاط نا تبخ تورك رج 1 :هزامد لابولاو
 رشن أب فاذه موا ىاطد دش باضسمر مالتلا مدر ددورد فرو بسك لالح
 فو مالا لضفأ هدلصو امين ىلءدرا دانا فشق يهمالوَتنك ال, لالخ قزرلا بلال

 م رينو ناذفادركيسبشوزود « رياك ت باك نذ مآ مدانإوى م ةتاعدتناهتسا نا
 50 اراهتواليل عزيضنيو ميمي كذا ةخبالارقفلا الاذةءاكح تركع (ىسلل)

 3 0 | لافتتاو بسكو جنروراكش د« لال زور تساوخ ىادخزرإلا
 شيوع 6-0 بسكالو ةجرالو دوسالب ل الحلا قزرل بلطي

 2 ع رس راع اس
 اركوكب شكا رج نيه ىوتثم اهل كلحيذ ببسي :وهرمتراسفاتس حول ب قرب

 مم



 معو
101022222227111 

 ٌقحسلا. هبا لقو مسا (ىنمملا) جيارملا ف اسنازارطىملبأ ب ارم

 مس اوخىىسزىزورنمتفك دى ماهل ك الهباوج ىطعاو فسنأ ىف اسنالا ف
 ابيجلاف (ىنحلا)تني زىنعع( تسارا) تبلط ىعم(متساوخ) يي جسار كى هالزا ار هبت
 لاقهنا رب رهىبأ نعىورهناللاسهتالاو عرضتلا نمةلمتا ثني زواةزر وللا نمتبل هانأ
 : !هتفنأ اولعا او ذمأجالابنوننوم ذأ ارمشا اوعدأ لو هيلعمتلا ىلسمقلل لوسرلا#

 نمكزور وباسم د شما هنهكىاعدنآ و ىوتثمريغسلا عماملا ىفاذك نفاخ يلق نمءامد
 مصنف اةزرىل تراس ةرملا كنواب اتسم يدقلا امدراص (ىتعالا) هي باوخلن ةشكتوب

 | شي ويدزوتتندت>- من تفرك ناسي رك دمآم شضعوا 9. ىع باوجسألاذهابتك أو
 هبضغ نمو أ ىادمآم شح ةطسن فوبضغف ىأ ةرغبلا بحامألا ذو(ىنعملا] يي تفكشلل
 اه انعمناكو لو تفكشاتنا للم : كسل مكه وجو لع برش فوتالورمسالم وهقوطل امو
 | ةسبيملا اهانعسنيشلارسك اهلصأ ناكناامأو ةهتملانيثلا مشب يفكش تناك اذا بحتنالع
 ربل! نال ضوتالوربسال»ىعمانهاببدارأ نكلو ةييهالب لق ىننل اةادأ املع تان داطف

 نايقاذنح مالا هيلعدواددزنمصخو دره تفر بورشملا ةبيهنسنوكي ف قرتلاوأ
 ل نوادي ضديشكى ال ىج مالا هلعو اين لمدوا ددنحيمسلا نمكيباهذ
 هللا ص نلادولد لا ريتا ةرقيلاب كاسي (ىنلا) ىو عكو ملاظئ انك
 .«. ادى! نك اهردرابتجويىىوتشميضايوةلمآا بولا طم لاعتالئاقو هما ايلا طل سوهيلع
 كلندبو ل سآر لقعلا جوة طا, هارت[ سا (ىمملا) يه ؟شبوخابورو؟نتردلقعا
 نمشي زو رسرب م دنخعدوبمحاهذ قوكى هحن ا ول ىوتم انبعملكست الو غنا جو
 اعداار لوم ئشىالمالكملا اذه (ىنعملا) مي ذولىا شب رخو

 [اضرعماناعجتالىل كنك وشلسأر ىلع الو ىتب لو ىمأر ىلع لت الما ددقماي ضرعملا
 يما هدروخ نوشىس هيالنيردنل » ماهدرك اهاعدحلي ,نممتفكا » ىونثمءازهتسالل
 ىواثم اردكسضامددلك ا عرشتلا اذهفوىلاعن هللا توعدانأ ىذلاريغغلا لاك( ىنملا]

 انيغيتللثأ(ىنعما) به باطخركتمما كسير عتنزيرس ى باهتسم دشاهد مناد نبغي نما
 برشا جبت ةلوقو ر كتم هءاطخ نماي ءاعدلارثأا-مالةر قبلا تحذو الوبتمراسءاعدللانأ

 (ىنلل] 6 نهمنياراتفودينمئاز «.نلسما نيعديب ادركت فك 9 ىعرطا لءالسأ أ:
 (ريشحلا اًذهاوظعبتواوعمجا !نيلسغأ, تالكلا هذهريشتملا نم مسام ةريلا بحاص لاق

 نوكسواهجأر فتى لا ةيبغلاءازلا عشب ازنا ع ههلابلا الكر اشفلو نايذهل اورظنأنيهملا
 (ىنعلا) مادخرهبدشكو ا تازا نوح ١ .٠ سمزاماعتنانالسم ىارؤي ىم نايذهلا ةمناثنا

 ُ نيدبملاعممهئ دوم نينجرك_» ىم ىاعن هقتاوملك هلام قام لعج فيكءاعدملا نوليسص اب



 ممل

 سائلا ناكل لاما تلءءاع دلابىأ اذكتلكول نولتسمام (نينعما) ينيكم ىدندرب كالمااعد لي
 .نايادكى دوبي سرك لف يم ةبلغلاؤرهعلاب مهضعم كلالماب دحاوءأع دب وبه دي
 او .اعدلا بسس ءارقفلا تايمعل !ناكسلاذكناكولو (ىنعملا) جب ريماوبىدندب هتشك مشتت
 :ادخ ىانامهدوتدكنابوك هالو نر دما اعدر هديا بشور 220 ىو. ذه عمعأب انمحأو نيستا
 ثافطل نم انطع أ انب راي نيلئاةنيعرشتم“*انتلاو املا ىفار اهنواليل“ارمفلا نايمعلا (ىنعملا)

 (ينلا) مينباشاتك ومدن اذكفا « كب :
 ىلكثا ىث الثاب ءاطعلا نال دحأ ىطعمال 1ةيمعتو انمي

 م اظمزا شبان قا: لزب «امدمنالدوب اروكب كم قهيكوتم_اذهةدقعتنأ
 ةرسكريفهاطعلا نمت ابمعلا دجتالا له مع اعدملا عيرشتلا نوكيتايمعل!بسكم (ىنعملا)
 مطاماعدم دنشورخنب تسوكت ساز نامل رب ادنتةكولخ قي وام زيخش ءطخو
 مي "اعدم هيلا بح سوهو مل#ملا اذهولللا اولا (ينملا) هتسوج
 كاب دوختعي رئارنبادشكك ه. كام بابساز اد شاي كامدنيا هى وشم مقل بلاط
 اهكللاذهبص-تىتماهضت ةعب رشلا كلما باريس ن منوكي ى معدل اذه ( ا

 عسسل ىواثم نوكيالاذهو ههتومكحر عوكل كلل اف هنوبص ىمةهإ رشلا لا وأ أ
 ءاطعلااوأ ةيصولاوأ ةبملاو عببلا (ىنملا) يأن لم دوري !|زجزاب ه امصاي تيصواي ششي
 ا دكردإلل ى اكلم امد ادر غب نوكي الو اكل متل نوكد مهسنج نم ناكاموأ
 ىأ ىفلو نوكيرتفد ىأ ىفدي دما عرشلا اذ«( يم سحلب «درابونارواك ربع
 ةمماو «وردركيسنام-ىوس را ىح سسلل ب هذاوأ هن ,هلعجيراروط باك
 "بنام ههجو مج مالكلا اذه ولما نممتسا اريقفلا كلذو (ىنعملا) يك .وتريغ دمادم زم
 امدنآ نمر ردإلل ىرشم كرما هلت الانتقاونضراالاو تاوملا قلاع الئاع ءامسلا
 | ىف هتيملأو هتق دقت نأءاعدلا كلاذ ىملااب(ىنعملا). يي ىتخازيذأ لد دردتاديمادص « يشأ دنا
 ناطيسشلا نمءوسلاؤرلاو هللانمةم اصلا !ءؤرلا ىو لسع لمأ ةثام بلف ىفتقأر ىاق
 عدوي دي دف سوروج مه »ب اعدان[فاذك مدرك ىف نمل ىونثم ريغسملا عماسملا فث يدل
 ئاقو مالسملا هلع فسوبل شم تأ يع هتلمفامءاعدملا لاذ براي (ىنسعملا) #اهباوخ
 ىار(ىنعلا) تارك ايسنرجنانكمدعسو|شبي «تارتخاو باتق ؟فسوديدويىوم
 سو ةروسو للاصت هللا لاق ماذا همادقنا د ص تاموخو اسمثماللا هيلع فشوب
 2: امالاءا,ىعةنالدرسكلاب(تنأاي) بوعي (هأال ةسويلاقذا]
 (مهني أر وصفلاو سمشلار ابكركر شع دح أ) مانماف(تيأردف اميل نع سبلت ةفودح فلأ
 عهسلا نم ةسمحلا سياوملا ىريكسلا نيدللا الم ىب هنا (نيدسجاسيل) ديكأت

 يلو



 ةليظتملاوةظقاسلساو رك ذنملاو ةركشنملا نمةةسسنلا وقل او سلملاو قوذلاو مثلاورصبلاو
 هي لرد ائيض» ابكوكى ول او ساو ا ءذه نم ةدح اوىكل ناف لرتشملا سم او ةمهوتملاو
 مهلكس فنلا ليعارو ورلا بوقعي ب جاو زاب او دوت مخال لذا فسووة وا مهو هبسانم عم
 ةيلاكح اةما ذهونيدجاس.ل مهتيأرسفنلارقرمقلاو حورلا سم. سهلاو او بأونب
 | (ىنلا) تيت ىاردازجسنا ةزومجرد « تسرديباوخربدو,شداعا لو ىجنأسنالا
 ايرلان النا دزلاو رثبلا ىفاذهرب بلطي ب زاصصصاب ورلا ىلعه داتا مالسلا هيلع ناكف
 نمل وهل نمايؤرلا درو هنالؤا سل ادبعلل را الاوءاينئالا دنع ةلاصلا
 || دهعا اذان ةريرهربأ ءاورشا ارشمملاالا ةوئزنلا نمل دروو ةداعتت نعئذهرثلاءاوزرناطيكلا

 كوكو شي ومالمزو ىالغزا « مف عيح شد اداسقعازإإل ىم بيهالفداي ةر لوزن
 ةدايزلاب المو ديعتلا نمادبأ مغهف | نكمإ ةعما اولا كانت ىلع مالسلاهيلعمداقتعا ن !نمو(ىنعما)

 .ءزشديزورفيك ىف هثوح كه شب وخسباوخربوا تشاد ىداقعا ف ىوتشم ناصقنلاو
 تالطاتلاازأن عمشلا تلعتشا لبق نمءايؤرنالءابؤر ل ءدقعامالئاميلعممال (ينملا)
 (ئنعملا) يدلازا ارماوسدمآدلناب « ءاحاريفسوب بدنك ارد نوح إو يم كوكتلا
 ىاىوش تعز روني ىم الا نما دن ءممسلىأ رثبلا ىفمالسلا هيلع فسوباومرامل

 ىتحررصم امان اطل ستوك عامينتان (ىعملا)' ين اش ىور رب امج نبا ىلا جات هس تاولبي
 هلوش مهن .انيزأتل ءاكح ثا دم هللا هاا كرملالا ناكن مههرجو ىلع ءاممجلا اذهبرشت

 دعس( مهتبنتل) ءءلعل ان يمطق ليس شع عبسفو يم ىسوبسكسا ىف («يلاانيحوأو) للاعتا

 نموا امده» ىلا: لاتت*انناللأحتلم[كررحتنأل هواذه) موعبنصب/ مهرمأ )ع وبلا

 (يضلا انلهأو اتسسمري زعلا اهيا ياولاق ءيلماولشد الق ) كلدربغو

 ليكلاات) رقأ (فوأف) |هزيغو انويز مهاردتنا كو ةءوذ دس( ةأج ره

 مولع قرف مهيشي زةدستملاىزص هلنانا) انتعاش ةءادر نع ةعماسملاب (انيلع قةصتوا

 ا : لهز مهل (لاقد)
 قا ةرتشحءادتلا اذهرئاق 0 0

 بل نكل(ريبلتا فيطللاوهوراسنألا ردي وهوراسدالا كردال)بجوم ىلرظنالقأبآلا
 ىحفي رشا هعور قلأوهمملأ هللا نأب نبل لاكف لصحورئالا نم رئاقلا مهةفراعلا
 : نرثألا لولا ةطسساونةيلا ملا داق ءاك ا دقعمر اسم
 هيلع ف سوي[ ديس حور طسوف عئو(ىعملا) «ى دينا سد انفك يتايمرد ه«ىدنمو
 9 ادامتعاو هحورأ ةد- ارو هبلغل وق ىناعسسل !ءاد:لاورا ١ ىجسولا نممالسل

 ارئيلاراس (ىنماا) يل يلب شت وحيىنربو نشلك « ليج نابنا دبىوربدش .ءاحوإب



 20 (انفهف
 رانلاتناكايراؤز أس لحي ًامزيو فسرواثديسىلءدرو ناتسد ىأ ل يلمع ىولا كاذباتشلك
 ميهاربا لءامالسوادريفوكراني نلف يركسلا ةومبانيراثل اك اك درو تاس ليلخ ىلع
 ءافخجلك (ىذللا] م دبتكسىداشب نوقنا دوا م يسوم شنازادصبك اذجرهؤىع
 ةيبلقلا ودل كل ةطساوب مالسلااهيلعوهفىملالا ماهلالا لاذدعن فسويانديسللاسو
 برب ت لاء ادن نمر و رسل ا ىلا ني دهانجلا نيت مؤملا بول باصساكرو ىسل ا ىلا بصعنا
 «تسهرشحا:نؤمرهلدرد «. تسلانابنقوذهكنانسمهإ» ىوتنم لائاذملو
 دشابلاتف ىم نمؤملكبلق يف دوحومرشملا ىلا هقوذو مكبر تسلا#دئاذك (ىنلا)
 ننمؤلل نركيال تح (ىنعما) يضابخلا ناس ىننومازوف وم. ضارتعاناشالبرد
 1 قاسورلا قول راعتسا اذهلو ض بغت ممل سا ىمهنو رهأ نمالو ضارتعاءالبلا ىف
 يب دهدىشراوك رن ؟ركشلك» دى ى ل ىمكح فلو ىوشم لات دولاب وبطملا
 :ودرولابخ ويطل لركسلاوةرا مد لع موكسحلاةدعمو مقرف عضن مكسكلا ةمعل. (ىنسعملا)
 اةوذدص الى ذل ةقمالسلاو ةمعل |ةبترل مهلصوياهضه يأ اشراك مهل ىطعي ىناسورلا قوذلا
 نمْئلكىوفىلع قملا لبق نم ىنأت ايالبلا عميجتالمماوالا رح ل عردقيال استامور
 (ىننملا) عدنكيسقو اراكنازار همقل «دنتم دوت ارنكركشلك 3و ىو بيبح بيلا

 نوكيال ى ذلاى_هيراكنالا نم مقل ونيك دل ينك كينوكيألدرولاب خوب طل ار كسلا
 نمل بغبالدرولاب خوبطملاركسلاكوه ىذلا قاحورلا قولا ىناسحرلا باطلا ىلءا دعم
 ةييئاسفللا هنايهتثملوانتب و انيصصو زفه لوي لو ةماعلا ىملالا مكمل اهراكذا

 نملك (ىتعملا) م تسمن اعاط هررددشايت سم .« تتازورزأدحبارخ مكرم

 لزالا ف ةزعلا باطخىنعي تطاطلا نب رط ىف اناركسنوكيةعقاو مكي ربتسلأ عوبنم ىأر
 دبالاّىلا اناركساب.توكيف هيلقنيعو هنري سرب ىفةدهاشم قوش علل ىلععي ايندلا ليل ىف
 انه بصسق (ىنعملا) كلالمو ناكىيور ونت ىفهلاوجنب' تسمرتشا نوجدشكيسإل ىع
 ردقالب هنوك ةلاسشأ !!لمل لستم تادابعلاوتاعاطلاب هوامملا لل اوما ىأ قلاوملا
 هركس نيج ل هللا مف ثدح ىلا ةوغرلا هراعتسا ل هطساركسة بسس انمي لالعالو نلالوا
 مش (ةلفك ) يي وازو ل دو تسماركدش ه وازوبدركبشقيدصت كفك 9 ىم لاستف

 ذلأةيسر املا *ابلا مش (روب)ئيثلا فارملا ةيمهقلا اكمل اركي (درك) هوغرلافاكلا || .
 ةرناركبلا لمار هىذملا ةنامالا لمع نارك اقشاعلا كلاذو (ىمملا)
 .ابلا ناوئعرهاظلاىوف.ىلعءبلق قارتساو هركسدهاشتراص هففارطأ
 5 ىلا ناركسيرم اب وه ىذملا ىوقلا لهلساكوه ىذفا
 ااركذلا عسب لاكءةوش ةوشن رهوىدلا تاركسملا لمحلا(ىنمملا وي هدشزوخ كدئاراب لقت

 راض



 كمل

 لمبجتو اذا ةلفتاركسلا ل مملا لامناك اذافاليلذ لك المسا لمتش

 شئيبموكد بانى ه رربهفاندص هناتىوزرازطىمنمؤما. كيفيكفةقاثلا لاستتالا
 لاكن مج ايننحالا اذه ةرثكممقتانةثام هيلع ةقاسنلا ىلالممسا نا فعل نم (ىنعملا) ومرات

 ىهلالا بلا ناركسئثى الة داو ةرعشفما دفو خماشلا لبملا هرظنل أي ىأ ل ىريمركس

 ةزوس لوب وءدابعم أ لاهتاوةلب لالا رخ لح ره ولا تماقلا يلعن
 ههركامىل ع سغنلل سيما (ربسلااب) مكرومأ ىلعةنوهملااوبلطاىأ(اونيعتساو) ةرمبلا
 |رداب سمأ هيزحاذا ملسو «لمهقا ىلصجتاكبيددجلا ىفر ناكل اهظعن ةرك ذلاءاهدرفأ (ةالصلاو)

 هرريصملاباومأف ةسايرلاةبعتو رسل !نانمالا نعم مهئاعال دوهلا باطن ليقو ةالصلا ىلا
 (ةريبكلر ةالصلا ىأ([او)ربكسلا نتو عوشمنا ثروت احالة الصلار ةوهشلاريمكيهنالعوصلا
 اونيعتسا يربكلا نيدفا خلات نلالح ىسهتئتض اطلا ىلا ينك الا نمش الا ىلعالارةةيمث

 مازتل او فوفولا ماودىأ ةالسبلاوسمفثل|تاوهش نمرعسلاب لطاسبلا كرنوق لبا بلط ىلع
 نيعش امنا ىلءالا بعم نأشو مظعرمأ ةناعتسالاو برلا ةريضحو بيغلا با, ىلع فوكعلا

 دش يدش ا ىلع اذا مالسلا هيلع لاتاكمهسرخن هن تحتفت مهرارسال ملا ىلت نذل مهو
 طعس وق ما عمت - اناميجالام مستالف نيحرلا تاوسالا تعششو ىلاصتلاقو

 3 وب كيتو اوخ نين وكلا تلاردإو ىمزلخلا نع ةفلكملا

 اذولو قوذ مكب رسل ءاد نمل ل هصرلو ماير دكتسل أ موب وه ىذا ذلاذو (ىنعملا)
 نامزلي «هكددصدهرتردئادشب رووط قم اهلا مالو مر ةءا1اباطوبرمنكيولابن دلاف
 ةليحفتامجددرتلاىلادي مانام احلا (ىنملا) يدلك كاسوشتسركش

 شي ىأب إل ىم ةءاكشلا ىهو ناكل ارسكي هلكسل ا ىفةئسوركشلا فانامزناكب الغتاو دّرتو
 .ادقالمجرنيدلا قيرط ىف عضي الس (ينعملا) عيني يود درت دسايغ ىتونيدءاررد سب ىانو
 حرشرادماو وى وتثمهبربغ نم هدرتلاب هته أطا ىأ قوذالم الجرو
 ىعج (مراد) نيدلاىدمواولا تب (ماوز ب ونش رش لازاتساتشرو« ورك نهنيا

  ىمم ف كلارسكس( ورك )اذه ىنعمنونلا مخ (كن) اذهحرشأاأ (مباحرش) كمآ

 ودش)ةلهلاةمحتللانيشلارسكم (تسبانش) رك !نم ةففخضمواولا متن( رو ) نهرلا
 ,اشملاو نهراذهان د كلم أرارسالاو الكل ااذهحرشلو(ىنملا) رك ذمدرفمرضاسرمأ

 انحررشى أ ىررغت ماهغتسا (عيرشنإلا) نم هعمسا خبه كل ناكتاو «ةحنرش لارا دقملا هيلا

 لأ (ضنأ ىذلا لرزولنع) انما (انعضوو) اهريغو ةوبلاب لر دصدمجا (كلإ

 عمرك دمنأب( ؛لرك ذكلانعفرو) كن نممدغتامهللا كلرذغيل لوك ا ذسهو )رمل
 ةلوهس(ارسيإة دشلا( رسعلا عمناف) اهريغو ةبطمناو دهُملاو ةماقالاوناذالا ىف ىرك ذ

 تأ قودم 3
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 (يقرانكليرداد) ءاعدلا فبعتا (بسنان) ةالصلان م (تغرذاذأف) مسهلع هرصنب |رسيلا هفلسص مث ةدشرافكسلا نم ىسأق سو هيلعمن ىف س ينل او (ارسي رسعلاعمنا)
 ارونب ( الردسكلحرشتإلا) ىربكلانيدلا مهخلاةو لبجاو حصنتو نيلالج ىهتاحرشنا
 أرك اذلادوحر فرك ةلاروذوفني ةيغفنا ةقيطللارهاظ ( لرهظ) لاتأ (ضقنأ ىذلا) ةينفنلاو ةببل الا صاوحي نموهو ( كرزر نم اتعضوو) كبلات ةملط عدوملا انلاج
 ةقيمحىلاكنيروك ذمةفيملاصب اواني روك ذم رك ذشارتقاب (ُ لرك :كلاتءةرو)
 ةيآلا هذه ىف نينمؤللو لوسراو ةزعلا هظو لوفتاك انتزءرونب لزمرؤورا هطاوانتم رك اذ

 لوسرلا ناأك ةيدمخحلا وبنت !ةينملا| ةفيطالا ةزعروت 8
 أرسم ىأ (رسلاعمداف) كسيفهتلا اهعدوأ ىتل كتزعبلط

 ذ وة دا تمارس ىأ (ارسب) ةينافل /ايندلا ىفةلذملاو ةدهاسجلا
 بادن اللة ةدهاشلل (بصنان) بسكتلا زاذان) ةفرعمارسياهقاشم لمحتو ةركنل ارسم عمىأ ( رسعلاا
 ىلاعنكى عي (بغرات) بهولاو ةدهاشملات و (ْيلب رملاو) ناطاسلاةرضح صارخ
 توفيالو لكلا تدجوهتدسو اذان برا[ الابرلا 'يمَبلظفاإلو برلارمخى لا تغتلتالوةمهلا
 ان(ىنعلا) م نارراكو ىدمىو برزخ هنأركا يفد حر شدرا دوج إف ى م ئنكينعأ
 ا بصعاةياسم كسمالى أ ةياهلاو فاما ناكل عختتارك كسمالمحرش عملا اذنهنا
 زر بلل ىذفاريدتلا عمه رعأل ةمانكذ قو ةماعلا ل يبعتلاو ري رنلا بكم
 ىاتسسابتمتاسلب سب م اهدنا عج نيزطاوخ مروكت ذك ف ىم بعنريغنم لالم ا
 مرا اذهل جالا لاتحلا !1ذ ناهد برأي ىلا عن هللا ىلااعرسضتمرمقؤلا لاق( ىن 1( ادعت
 لاك سلبا نالىسيب !ساسيق :صوسما ١ ذهنهتلااب ىمعأ تنأىللاقو ىمعلاب ةرمبلا عذوهو
 زج م ماهدركى ىهتاروكاعدنمالب ىوشم نبط نمهتعلخو رأن نس ىنتقلعت هةر انأ
 مل ناريغل جايتح الاب تيت مو ىمعلا لس توصدوتانأ (ىنملا) يماءدرو[ى يدك
 نمىمالا(ىتلا] 6 لهسراوشدر»تسنزك" .وتزنم«لهجردرادعمطناتلخزاروك لف
 ع اله-ُملنم نوكب بعص لكنا لعأ ىنالثل مهكسم انأو: .اتولخلا نم مطل ثا سب لوا
 ىمصالا الا ذو(ىنملا] ديد مسالخارناجرزانوا «ديرعش ناروكز روك ينآ ف
 ار ظن سيلباكوه لباهءامدوىرر صالسخار وهو ةرقبلا بحاسميدارأو ىمعلا نمفش#
 نمسح ىاثسأ مديو ىمعي بح « نسئرركن ات سغشعئررك ظ ىوشم فرز
 بما روهثملا نموناي معلا ىمعكوم سيلو ةبلو ىدعلا ىع انهى اسمع اذهأي (ىتسملا)
 ون لوبا ذسهإو مسرو معي ئدلاْ بح دروو هيوبحجربغعاضم وة يور نع مصب و ىم»إ



 (اتفناز

 هتلاريغ . نم ىمع نأ (ىنملا) ب وكيد شاي نبا دع ىاضنغم «ردباتبا دخريغزا مروك »
 رع ةفوذلا ةمعملا نونلارسكم وكن ةضمن فو شعلل ىضتةم انه توكي ىعدأل لة هيرعسو
 فال | شعلا نمثل ىلا هذه ىأ ةنسح ىهن قشعلا ىذنغم نوكيا ذهىنعب ندح اوكي
 تن براي لاقو(ىنملا) 2 .رادم.عاتفطل دركرب عربا دورا دم غا روك ىنانبم هكون ا كم

 نيج اها ادمو نيعشامْلا فاطمايدعبلل لهأ رمز ىفىنامصتنالو ىب ومعلا نم نكست الرمص»
 اكتم شتشكر ىدوفي بارخ اوخا «ارويدص فسوباكئانغلا كفطل فاطم لعرئادانأ
 ”كنافأ صنم 4 تراسونضاومتب رأ السلا هيلع قيدصلا فسويلا ذك ملا(سعملا)
 مدح ىبىاعدنآو دوه ىاوخ مهوت فطلا رم رهإط ىو مغلا نما حض ةبقاسعلل ءرظني و|جلع
 هتذدعأو ءلفطل لءتدقعا ىنال ةعئاو ار ىأىلىرأ كفالاضبأ (ىنملا) هدوبت زاب
 :يراثا زوما مرارسا قلعت دئادن ىف ىع .اوغل ىأ ابعل نكيرل 4باسح الو دحالى فا قاعدو
 ءازلا عمن رثاث رارةنطاءىلاوقأن ولعت و ىرارسا تواعنالولمللا (ىنعلا) هل صراتغكدتناد
 ىو ىنويذكيف لطايلا مالكلاوهواغيزارىنعجاهج ارقي ناذللا ةناثلا نوكسوةيسرافلا
 ياض ىذلاراكتالا(ىلل) # بيعراتسورس مالهريف بيغ اردنا دمكو تسلا شلل

 مالعرب خلا متهما خ اامرسىأ بيغلا زاب لعب نم ملاح بسحو مهنثالو مهتحره قدح
 : : نال زأفبيعلار اتسورسلا
 (لاعجو هلايسانم ابلغ شلا لاذ سات: داو تانوكسلا نمئن لكل لع
 هدنعو هردقو لزالا ف هللا دارأأك يدلك لني ند امش علا كلذ برغم مقبااتقم
 هرم ىدرا .«ناهمآى وس هحوزهَوَكمْو وف وو ردغكم صخ البكم بيغلا كلذ ختام
 له دت ئثىالىمت ا, ىلا لقو فرط كله جوز عجا ةرميلا بح اصوهو ههسخ لات ىنملا)
 ا ىع ملم تل تنأ ملا ىلاكلنشنالك ءافسلا فرط محو
 قأن أن (ىنعملا) يي ىنزحمتسب درت فالو نش عفالو ىنكسا
 صور دامالناسانلا ىرتكأ م را الو شعلا فال

 تو اهل فرم اجو تلعجم .وىأب بلقلا تيمالناال(ىنعلل) مدرك جامع
 و ىمىح بلل مزال ىلا هوتي ىذل نافل



 انهن

 لاهتباو عرشتة”اجلتومد ى أن لعت لاوطلا ىلايللاو له تنأ براي( ىصملا) هك زاسندصابارت
 غارب نوح مهوت شع ٠ تسينردةدوخرك ااز نبا قلخ شيب 9 ىج لالخ قزراا لحال
 ل دمو كلما دقن كسل ةردقال لنا دنع ىلابللا ىفءاعدفلاا ذهنك ”ولو(ىنعلا] هب تسينشور.

 ىذمزا تدرك لاؤسو مستو دره ن طم مالا ءيلهدوادعن دينشإل روث حاب سكوه
 لاملا ةقيشملا سو نيم منا نم لكم الكمال لا هيلعو انين ل عدواد عامتساناس ىفاذها
 .(ىنملا) توج لاوحا نبا تسنوح نيه تغكه .توريدم[يندواد هكترد لو ىم ىعدملا نم
 ىم اكنبب تعتوئثىالو لاوحالاهذسهامنيهس اضم لاق هيولخ نم دواداتديس رخام
 ةلادصمتا ىناييعدملا لات( ىنحملا) جي دأنف ردوا نان دورمولك مدادعتلا ىنىاتفكدمإلا

  ىزجلم نكن ايوا تشكن ءواك م ارجكش سردار مواكت شك ىو هندي ؤتدقو قرش
 ىاوكي شدوا دمك لي ىمىرجام نسل قو قرب مبذئشىال4 سانا ومعذ قرن (ىنخملا)
 شوال مركل أي مالسلا هيله دوادراق ىنعلا) يو مرنم ءوتىدرك ل نوح «مركل اون
 هجر اك ئوصدنزاددركوسكسات «راسٍت ججوكسم دنك اري يعطى وتم مرتحم اذهل متفلتا
 نوكتو ى ضمنت ىوع دا ءذهىتةبطرشةمحص تأ لوغع ريغالوةلثتالو مسا ذهاب (ىنعلا)
 (ينعلا) م« لاوثسردواطدردنا بشو زور «لاسكيمَطدويدوادىا تفك قو ىع فرط ىلع
 هللا نسبلطلاو عرضتلاو لاولارءاعدلا الو ازا ماو عأ ةعبستنكد وادا, ريغفلا لاق

 (يشلا] ان دول الم مهاوخئ زورو اتاك ليز عج ىمه ناو ىوشم لام
 ةلانرعتنزودرمالل ىوتشم ء انعالوةقيسالبالالمساةزر بل ب راءال'انهتا نماذه تبلاع

 قاكب ىلع نومماو أ سمالاو لجرلا (ىنعللا) دن -اوارارجلمزبا ناكدوك هب دنةقاو نم

 سرب رثإو ى ع هيلع دوعلطمو# نوقراع مهوىرج ىذا نهلنوةساو لاغملالاو ىرضتو

 دير نملك ملستنأ (ىعلا) # ررش ىو هضكشوديوكيات ربخ نا ىهاوخءارهزا
 هجبك ه قلخزن اهب مهو نيربا ديوه مهالو ىم ررضالو با دهالب وش تريلا ذه

 اذهلاتامايةفعاضي اوانابعاضي ألما نم هلس (ىتسعملا) يقلدمدْير ىا دكنبا
 دا ىراك» نا .اواعد لج نيزا دعباليى م ىلا عت هلا نم بل امو ةقرحلا عقمرمةفلا

 ىمةنغي وتب لخ |: 2 .رتلاو ءامدملا اذهةلجدعب (ىنعما) يك ناهك انمديد هناخ

 0 اوتملط أتبع( [ىنعما) تو نقدم لوبن هك [ئداش «توفر ب ؤدشنلب هران نم مش

 ةدايز نموالوبتم أ ءامدلارهو توننغلا أ لجالرورسلا لاذ زب توما لح الاهمالط نكي
 مهتاركشرد مهدانارن ؟مشك لي ىوشمك دنع: رغبلا تدجو ىنوكذ نبع تملطأ ىرورس
 بيغلا لعن الاهركش ىطعالةرمبلا كل تحذ (ىتعللا) وكنا دبيغتآ دون نمىاعدهك

 اذه يراك ةدنشكر مالسلا هيلع دوادمكح لي تعمم أي ىلاقموىلاحاذلهو لست وقاعد ودم

 نام



 دوا 0
 اذهةرقبلا |يادفدوادان ديس لاق(ىنسملا) ب ركمكر , ردىعرشتجعم وثاراؤضمنا

 هه ىتجعيف معك راداورونلع ىونثم عرش ةوسنمة جوعا هذه لقو كفن مالكا
 ةلمل انقتسةدلبلا فوضأ ةجالءىنأبامئالىرتتنأ (ىنملا) تنس لطب رهشردلا مهب

 وثم قحاب سانلا نممكحاتضرالا ىفةفيلخ كلاتلعجأتا دوادلب لاقىلاعت هلا لاسلساو

 .قراح ناتسعف نوحمار عمير «فراو ىديرخست ديشط هكنبا
 03 الثرالاوب رطشيلاتلسو أ ثراوتنأ اهب رتشاامايالب هو

 593-5 هداصح مايأمدمتئارج ملأ عض سدأ مضل عر زتر ثرت ثارح تن اهاوصحم
 تارلعا يما«( ىنعلا) هي وتنكدومن خد ىراكنأت«. وو

 بم افعرك د مدرغم قن رهف تديراكن معرز للا مادلم ىأ ىراكتاتةءارزل | لثم ب
 نملكو ةرخآلا ةعررزغاسنالا مالسل هيلع هلوق تعمل [كممال لوصحطاو ل ثدللا نوكيألا
 ىسلمالا ناسنال/ سيل نأر ىلابعتهئلالاةثاجر لاو باونال ةرخآلا ىف ل هوتاعاطلا زير ذب
 |نياهيرووتسنت[نآىوردبىراكمخا ىوتشم امل اسأ نمو هنفالف انطاص, لمت نمو
 د طرا لك .ىهنمدسض مرزتئىلا لاذ (ىنعملا) يي تسرددشوتربدا د“
 /تنئأو ككلم اهنا تيما ة ثول ءرمتبملا ىنعيررةمو تناثكيلع لظلا اذه

 » ا اورصصرر هوك مك ناطتتم لام هديوروو ىوثمدتعم مال تنآذالاوثاءلع
 هقحيطعأو اشر نق بام اوب هدا َلَوضحَمَتف جوعا لختالوهلام للا طمأو بهذا (ينعا ا)

 (ىنعملا) « تسب .اتادم وك ومها م كى تيمهون هثىاتغك 8ىمالط ا بلطتالو

 باصصأ ةوفياذكى لا ىللومتتنآ نكح ةقالطتاو لاسر ءرلا ناطلسايدواداتديسلرمةغلا لاق
 ىلع هلا ىلهدو اد ئروادزا صخضم نآن در دركعرضت» منكلاول د ملا بحاستنأو لقا
 ىلموم يلعدواد مكح نمرمعملاصضللا كاذع رشتناس ىف اذه جمال لاهيلموانيبن
 م زورفنازا دنا دواد لدرد ه زوسوانادى!تفكود دركمدصمإلل ىو مالسلا ل ضفأ انيسش
 ىتلا ةلعشلا ثوطبلا لاوحال ارظانو بلعلا قارتحا!ملاعا.لاقو دصسريففلا كاذ : ميلا
 مدر دارت هيت[ هن شل دردإل ىج هلىلاع نظل هيف ا,ةلودرادبلق ىف اهمراىلقىف اهتلعشأ

 ايم ( زارب) .عضوتعمب رمأ لعف نونلاربسكب (هن) يشفم ىازارب ىدنكشاردلا
 هتيقلأ ىذلا كاذدواد يلتف قلأ ىف نسكاي (ىنصملا) "ىلا سخاي نعم (لشمىا)
 | نوريبدوا دل دات ى ىاهىاهدشردهيركر تنكم ناي ىماذهرس# فشك ارارس ىلة ىف
 ا يل الا
 ىانررمانبه تنحسصإل ىم 4 ءتحرو هبله ءاقفش نموه :أداكى أ هلم ن ءاسراخ.



 (معجل)

 اذه مسا :ربلا بلاط ايدوا دات ديسلاة( ىنعملا) واكس ريواعدنيو» عل همويوأكناهاوخ
 ثرح ! ندع ردصملا تديراكن مرضاسأسا ىسمن يلا عت راكم ىوعدلا هن لو ةلهمىنطعا مودلا |

 نبا مير مزار دتواخ ىوس نم مورانإل ىمىوعدلامذه نع ميلا ثعيتال ىأ تحيلاو ١
 ه دهسا هاطدلاو السلا ىفوةولخلا فرط بهذ أ نأ ىتح(ىنعملا) زار ىانادزا لاوحا
 « تاغنلا :امنردمرادىوخ إو ىح رارسالاو بيغت مناع نم للاوحالا |

 اغنتالا اذهل السلا ىف :داعلسم أ ىنال(ىنعملا) عيتالسعلا

 ايلا بيحسنأ نعقميبلاو مك ام او دجحأ ىور
 7 ياني ةالصلا ىف ىتيعروننت ىأ ةالصلا ىىنيع
 ةيناملطديعلا ةةيم-ورواودبعن كلا |لوغبو ةم>اوملاب هيريجحاش ىلسملاو نطاسبلارونلا

 اهئباقدا ةجردىأبسعبلا روتر مسني ةللظلل سفنلا
 بتال تواضتتلعا ذافار دبرسملل نوكيف لكلاب رونلاتبستك !بنارملا العأ ىف ىهولأ
 ةيوسنت«رمأت قومالسسلا هيلع لاقاذلولو هب رتومتجر درا دغجروثلا ىلهملا طظنخأ نع
 ىدينيب مكسسارأ؟ قارو مك ارالىفاو كموكينالو كصوكر "ىلع ؤخاممهاو فوذصلا
 قمل راونأ عومسعل ةءزلتسملا ةلساكنلاةا ذاححلاو انتا ةوحاإملا ةعص ةكربل ءالصلاب هصصخو
 «افسزاتسمد اشك متاجنزورإل ىم باخ ىف كيت [رلرسالار هظنن تاهلسا عبج نم
 تمت ءانرولا نمهريسراس نمو تنول ولد لوفي( دخ هم ان هطسأو ىف دسردخم
 السل !نالىلاعتهّنلا ىسو ةطساوالمىل ل سب بيغ املا عطط اصلا نمهالصلا ىفىسور ةنزور

 ةمان(ىنعملا) يمت دعمزل ماهناخرددتف كو غزو رزلرؤو نارابو هملتإل اع نمؤلاجارعع
 أر رديف ىف دهم سناب نم ىدوجو تدد ىف ع فتىحور ةةزور نمىلتل اونو ضيملارطموبىتسولا
 ديما أي ضيفلكش ىصراملا ىدوجو ىءةك اسةنبانملا بع ىهوتلا يمس ىنعبىلق
 ايف السلا ىف عرش ذادب علا ناهس املا هنيعوه ىذا هتدعم“ وح نم نوكمإ
 اندهانيعتبم كلاياوديعن كابا لوتيف دوهشلا ةبنارس قل ئةروطمسا ىلابيغلا نمهحورب
 دج قمت لاق نيلأشلاالو ميل بوشغملا ريغ مولع تمعن أن يذلا طارس يشتسملا طارصلا
 ناكها نات سخزو دإو ىوتثم لا ام دبعلو نيغ سنى دبع نيبو ىني ال هلا تمسقىسدقلا
 تسندركتزورهدب ى!نيدر ا « تسنزورب
 ١قي رف هوكي بس ةنزورالبتيبلا كلاذناكأ
 زورنيدللا لسأ حلاسلا
 تبالو ةعاطلا بيس برقلا



 ((ننهن]
 ايئارسكب([هشيي) لكىنعجءاهلاعتشس(ره) مودغلاءانئ ارسسكم(هثبن) ياله نزور تدنكر ددز
 ىف (تدنكرد)ةرراقلاو أ ةيرعلا ءايلاب زوو ةعدصل اور اصمالاث اذ دسام ا نيب لرتشم مسا
 برضاو ظش لاعتامودقت دسأملك ىف برضتال(ىنعملا) مسا ىنعج هيدنت فرح (اله) نللا
 عج دجال سفنلا دس ا متالعشف ل تمزءو لم هس اف برضنالى عب ةنزور عقلا مودخ

 ةلرفص نا مسار ةنزرررذحاوةمه مو دقو سأشب *«ىجسو كناقوأ عسبض
 مب اتق ةروبكىناد ىمناب و ىمءاغسدحتو كل ههروثاناذغرا
 سمثكع ةرهاظلا سس عشلاروننأ لعتلوأ (ىنملا) ك

 بوجخترمخ هئافالعو لج قأسا نعةقيمللا س شب ىكو باطلا نم ةديعبلاو ةجراللا
 ىنعم الملا عصي شى الف ء[رناويلسل اضيأ ءاعت ةرهاظظلا سمن اءزهر ون( ىنعلا) يك مدآرب دوبانمرك هسه يهدي اويحتكنا دن ارؤزإو ىوتم هقرونم ايشالا عييمجل بايشالا
 اورلعل اروطبعر .ركممد(نبأذلهاي كنان مدآىلءمدىنانمرك د ملو لوق
 :رهاظلا سملارو لت دهاث مدر سعبف ناويلسا نع زاتما ىلا ىلش
 سهم ىرتل لماكد شر مماع دوت هل مزلب ل, مدكىنباةمركد قلو
 ادن نح « قرغرون وردم ديشروخ بج نءإو ىوتشم مذكىنبانمركداظو رمز ف لخشو
 ىسفن قرف لف لع الا روذلا يفقس ندجسلا لئمانأ (ىدا يق رفرؤزا شي وخدرك
 نال فلما نيم ةؤيلذلا نا لما ىوجوأادوجلولا ةيلغو موهوملاىدوحو ءانغا قمار ودم
 + قسيلو هلار مفر ذغلا اذار سا دو عمسلاو بكركل اروباغ عاملا ذا سملاروب
 الخ نآوزاىوس تروي ى مهلك ءانغل دبع نيعتابثا نم ديالوربك الاؤيشلا لاقدقا
 ةالصلاو ةولحلا يناثلا هذ نوكي ئشىال تلقناف (ىنعملا) كارب ,نلخ مهربة ر مب
 ىلعفك اولعف لاق اناسلب مهل لوقأ اكلم ملعت ل بال وامن اومالصلا بناجواهذلوذأ
 اؤروكتىت>ةالصللاوعررس أو رهملا ملعب لغاذاةء رشا ةفاثكو ةلفغلا ةملط نماوصلختأ
 ناسل نعاذ_هو العر لج لسا بنا نم مكدول لو مكحاو راللصاملارونلابنيعلا نيريرق
 ضب رت ىلع هبدنت هيفو مهل أس ,أانرمأءابن الار شامه نحدرو هنالدوادان دبس
 نبا هعدخ برح » امج نبا ددرك ثسارأت مك لي ىوتشممالصلا ,ةولفتار ةلزعلل كالسلا
 اذه يفتي ىتح ىف تاماكل اءذهدنسأ ىأج .وعأ ىنالكعشأ(ىنملا) يتاولهيىادوب
 نمي نامالى أ ىنةلخنيلالللابح امرا (ىقرطفىذلا دبءأ الىكامو) ىوف ىنعرلاعلا
 هددسأ ىأ عرفك ب زاصفتواادعب (نوعجرت هيلاو) كلادك متنأو اهضتقمدوحوملا هتدابع
 ليزنتل ةحدخ برك ىنعما ذهن وكيروسجايىروط نم ةسحاو ذخأبل مصل ضامعا ىمقنل

 قابردزادرك « ىتخر هنركو ىروةسدّتسبن لف ىوتشم ى ونعم برحاذهو مهلزاثمسادلا



 سمن
 نوكأ بصنو نفكمسالاوا دهن مرثك أرساانيمأن أن ذأ ل سيل(ىنمللا) جي يضطكنازار
 ىناملا اكل ىتطمكلا قر ىتضر فءايلاتناكن ا اذهرسل رفع نمارانيغربشبف هنرهظأ

 ىبسمتالاو ىلا بناجنمرسلاء اف الى ت ذا الءءورا بلل اهم لوب هتاكبا
 | تنكىنينضهو ىع ديرخل دعاة ءاضب أذ

 قسنلاو يولسالا اذه ىعاذك (ىنملا] يق رتكن الخ تساوى سنن دو اد
 ةطماغلارارسالا»ذهعامسا.نوكسل بفاترتمج زان لامع قبستأ بلطو دوادانديسملاق

 ديشكئابيركسن الف ىوشءالاسبسح وتب ضرالا هلل
 هقول نمهبصم دوا دات ديس فلخ نمدحاو (ىيعملا )هك شرا كي رد مرا نك «٠ كيس زا
 ازارسالاب ملكتاذا قرغتسملل فراعلا !ن كسك عشنا دحو فكل تأ الثا تكسأالئاق

 أ رهاظلاوهو ةملطملا هتبنا دو ىف كش الالْئاَق نيفراعلا نمدحأر

 »م دركءانوك ارتفكد ماذوخاب لو ىونثم تقولإ بح ملكتو
 هحفنل عجرو هتيالو ةبترموضتعماع املا ق(ىنخلا) يدركه اتوا مزعو تسبب
 تواعخردو واخ لما مزعو مالكلا اذهل شم نعمتي نوةيفملا لامر ستوعانغلا نم
 ”قلعو هيلعدوادديس ب اهذنايب اذه يجدوشل بيتي 1 انمالسلا هبلعدواد فخر
 ىو «باتشكن [تفروتس ورنردوىم قلساومامرهظ ىةولطلا مال امين
 | ىتعج نونلا توكسوواولا تف هكناو ىلم رع هياب طب ر(ينكملا) كتبا م ىاعدو بارحج
 » ماقرشدوفب د خش در لحلو ىمباهتحملاةاعدلاو باخ بابن ةغرسلاببهذدع و
 هنعرتسإ ثيحام اتءارأ ىذا لا ةقطاءارأ (ىنغلا) مماقتناىازسرب فقاوت شك

 مودقلر ايخالا ةظحالمنعبلقلا غيب رغت ملولسل !نانماغسالا نئال ل ءاضقاو راصاثي شا

 تار ات الاسيراوساوح ا اي قيلغت هسيلغن لقا تيب ةيلتمارأ نق ناسملا كما
 موادظملانمملاظلاءارأ اذهلفٌكعسين توك أاتيبغرفدوادفىلاعتاقاذهلو ضءابتحاالاو
 |رخآ اموب(ىنعلا) مز فسريمبيدواد سب م دمك نامصخ هجر كيد زوروا ىوشم
 اهارجامتنانسمه وي ىم اسس اللا هيلع ىنلا دوادمادقاريرشو ءاهصخلا لجأ
 دم. تاموسملا نمي ورجسىذلل اذا ذك (ىئملا] هي تفزعسن صدم دزدوز م تفرزاب
 أرطشلا ىف تفر ىلع يظعلا ينشتلاب هيلع ىعدملا ىىملاِْلاذبرشر وغلا ىلعو هوعترأ باهذ
 ميظعلا ىنعم بلا ءازلا متْس ىناثئارطشلا ىف تذزو باهذفا ىنعم ةلمسمملاءارلا اعذب لوالا

 دوا درواكب حاس عينشتو زيخيرولكرسزا كولكب حاس سريمال لا هيلعدراددتدرك يكسو
 !بحاص ىلع مالسلا هيلعدوا دان ديسس مكح ناب اذه يمالسلا هيلع
 قراهم غرفاىأ ةرقبلاسأر نع



 نك

 انديسلا# (ىنعلا) يل نك ”تواكزارئاطسم نبا «لججورنكش مح شدوادتفك ]| ا
 ديشوبا د نوح ل ىو ترش, نم للا اذهرلاحو بهذ اوتكسأ ةربلا بح هلدواد
 اامتهاناالباش اي(ىنملا] ينادبىرات سوح نكش خور « تاوجناونرب

 ىو هركشارالمو لجل اير انسزح معاد انك اسكر بهذا اهئاعف ىلا ةحايملا كامله
 لاق (ىنملا) يداه يعاوشو عرش ميزا « دادمدسنياتسمكح جولي واوتضك ف
 ىجالرعت نأ ديرتيكملا اذهاموآلا دعلاءذهام ىليزاي بدال ءرساكر مر !بجاص
 يزد رطسسمكسص ه ناهج تلد زاوآ تس 99 ىج ةثدحمتداعو اديدجاهرش

 تار نمرطعتنأباهبر غو اهقرش اني لا ىلا كل ةرهشتوصرهذ(ىمملا) يتامعآو

 عبتنت تفاكشب ك كنس ذعتن يز» "تذرن خسل ناروكن اك ربط ىونشسع| هملاو ضرالا

 .اجحالابلافط الا ابنويرضي ىلا ىمعلا بالكلا ىلع مقولم مظل اوما ذل أورو انله(ىذملا)
 طا هلم خيول مظلاوىذعتلا اذه نمو مهامس بد مهيد نم صال ىلعنو رديالو
 تسلل ماكئهال_لادك م المربدز عمينشت نينمصهتلل ىو خسفت راح مو لبم او
 اؤممجا سانا لاقنأب امينشتب هردبتملا لاذ سان المزما كس (نلا) مدلسا

 كواكب حاصر مالسم ا هيلعربمغبيدواديندركم كح ودا نم ج راظلا ملقلا تقواورظناو
 نأب ةرمبلا ب حاس ىلع مكملا مالكمنلمدوأذ غنام ىلاذه مب هدىرباردو تلامالبحأ

 شي رخشلام لج هدوضم لك تفك وادا دضإ لو ىم ريقفلا اذهل لام عيمح طضأ لاق

 هلصأ اروفدونعا, ةرقبلا بح اصلمالسلاةبلع دود كاذدس (ىنهلا) دوز شتاروا
 ىوزا رهاظ ددزكساب «. تقفك توفت طخسرك رو و .ىوشم كلامنا ريغفلا ىأ
 ىجلا دجلاودانعلا نمر هظي الئلبظ ىتح ل تلقا ديدش لع لراكالاو (ىنعملا) يي تنتسا

 دانة دش نمو .(ىنعملا) يديم ىلظ كيم مدرهبك و ديردربهمايمو درك سرب لال
 الئاقهتسبلأ قرضوهسأر ىلع بارتلا لعج مالكا اذهدواد[دبس نم عمال ةرقبلا بحاض

 شيوخ شب +شدوادزاب « دئارعسينشتنارب ركمدىد بالو ىم ملا ديت سفنلك ىف
 ءاداثف هيلع مسا عينشتلا اذهىلعىرخأ ةرمادحاو اسطب (ىنللا) يدئاوشأ

 دمآت لل م روك تؤ ئادوم تتخنوجت فك. إي ىم هدنع كلذدعتدو ادانديص
 اليلغنلاط مرجال نكيإل كلت نان تضحلا ىمعأ ا, هللافو (ىنعلا) «رووظرد الدنا الدنا

 لاش انرخوتنوجزاغب ردىا ءاكشب ور دس ءاكناه ديرو ىمرهظوروهظلا,ف قالت
 +(ءاكنا) تسجخىجةلمسهملا ارلارسكي هديروباطتلةز مهلا (ةديد) أكو
 اريغملانعمم ( كاشاخ) هيبشتءادأ (كوج) ردس نعم (ءاكشيب) الاذدعب ىمعوتفولا|
 شيثمل ارا دلت فيحايردستلاوردسلا يلطتالاةدعب وتس( ىعملا) بتلاو(ماك)



 اذهل
 هرتشفحاب رندا نزرفكورإو ىمهلك أت ىذما ىواسنالالن الن ليالنجالا وريشكلا س اولا /
 ىونثم ريغفلادسع اوراصنورحا.كتجوزعم الدالوا (ىنمما) يوخدنتىاديدشوا ناكدشي

 نمععسال(ىندملا] تسب والابدوخل وجا ديو حت م تسدوداب دز ىحه«ةيسربشلئسإو
 ةهلوج نمو هر دس ىل ارجع ب رضعي دم هيارطضا نم عهسأم ةرقبلابحاص دوا دانديس
 "دن دمك مالمردما مه زلخ لو ىمناكمبز فتسن ل هفح نموت و نوف ةعرس»

 بهذملهج
 /واراكر

 هيلعمتمالعارمرشئأ ةمالملاقاوتأ قلنا أشيأ اذهل مالك ارجخا امل( ىنمما) يجدن ديلئاغ
 ٠ ىسكذنادكمواظمزالاط وى م مهئريخالنيلفاغ الكم هالماللا
 ناكاذا هزي فكر مولظملا نمملاظل ادحأ عي ىنم(ىنعلا) ب ىسخ نوح مهاره ٌةرضم دونك
 تاقلافلا فويس هسفننسأر مطب فيكو ءارولا بواغماشي أرب .ئثىآس ملثم لاذ
 |رسوكه درب بسكسن ؟مولظمزا لا طو ىمهو لا :رامالا <. تتاامفالخ ىلهسهذيو
 بهذي ىذلاوه هزيعو مولظلا نمولاظلارثأب بهذي ىذلا لاذ (ىنعملا) درب دو مول سفن
 تساسفنكملاظنآ هنروإ ىو اهروقيوتاضايرلاوتاماطلاب ةءواطظلا فن سأر مطب و
 | سفنل |ىهةميمحلا ىفولاظلا الاذالاو(ىنملا) يكن ونجزا دشابمولظمرهمصخ ٠ نوردزا
 نيكسمرب دبر امهشلسإل ىم رظنتل أ مولطملك مط نونكلا نسنوكست هو لاب ةرامالا
 هنا مادام نيكسملا ىلع ةلهلس ال عفي اا دباكللا(ىنعتلا]' يبيك مز دئاوتات « دنك
 ىلع عيال باكلا عابط يمت نم اذهومدحرخغتوشتىأ ,نيكسملا ىله بري رداق
 دريكسنك منا دبارلسهن تسار ناري ءرشاللي عتيل يعبأ لل هريسصو سايل بحاس
 لاذ نسما لما باكللوهسيلو عسسلا كلاذل املا (ىعملا) ب ناك اسمها ديس
 اذا ورضا مأ امنا ىلهةرو سك. نا دبءاب تناك اذ ذله هنارمجن ما ديس مل _عال بدسلا
 ثكسمالببسلا كاذيو ءايحرملسا باكل سيو عسبسلل ايلا ىنعلا نوكيفةبوتقم تناك
 انرقنامالاوءايلسا درو هتالرخ الل مراسم ام نم لكن اميالاو ء|يحسا ناف هناربج نءأ ديسس
 مولظمشماعإلب ىوتشم رمت نبا نمريغسل اعءامللا ىف اذكرخآلا عقرامهدحأ عفراذلفاعيج
 موللقملا نولتاقماوعلا (ىنعملا) متسج درادىوسناسكس يك زا « تسريولاطن شك
 اوماق بلك اكن يمك نءا مهم دححاو لك ةنواعملاب هيلا نولثاملا ىأ ماقال نودجاسلاو
 كس مولظمتا ىلع مالمو نعطل اراب, ءويرشو مال_لا «ءلعدوادبناجو فرط
 ىوتثم هيبشنةادأن اسكس ناسنا ىلعو ىبكر ف هوامهمدحاو لك تسري ما طو
 ىناهجواواعج (ىنسعلا) يقيفشامريىتجصو ناك نيرا دركتوادددكدرإل
 انيلعوهىذملا تحمل ىنلا اهيأا.نيلثاةعبلا اوهحوت |نويراقملا ب رغلا كاذدواد
 ارىهانكى ىدركرسهف « شان تسلط نيكو نزادياشن نال ىم لوملا لو ةموقيفش

 نمالبإ



 تره تن أب نذالبدحاورهاطىأ شاف للا ذهتالئلدو كلنمقيليالا ذه(ىتعملا) شال
 نارك ارنا دب زلخ ت دئاوخ مالسل اءيلعدوا ندرك مزعإو بيسالمىأ الد
 ناك ع ديسرنآنمزدارار ىا تنك قف ىمامعطغب معا ةلجو ار ها طارسلل لمست أب رصصلا كان قانا ةوعد ىف مالسلا هيلعدو !دمزع ناس اذه يي دنكع طق مهار اهتجودنك
 ممللاتعينشنلا! ده وللا نمدوادانديسعمسامل (ىدملا) ييديدبددركوا موتكسعمرس
 رب هلجالو ى + .رهظب أ يمونكملا هرسةرغبلا بحاصمأ كلاذنأبزسودامزلا كاىابحأا

 نس كتل جاوموق (ىندلل) يموش ظتاونا نريد دبات ميو ردوربباةديزيخ
 :زتسهيشردارص نالفرد و كع هيلع فضتو خا رسلا كاذ ىلع ملطنئسةدلبلا
 ب رعملا يملا عت تلح عطى تاز) ع تنجرابس و هبناشا اهخاش
 وةعمج اسف ير عت نال ءارع ا ظدوجرم (ينعملا) ليما تعجب
 (ىمنا) ميد ازيب نا مدي[ ىنوخكوب « داع اكو أ ارتضعإل ووش تالبلاو

 بى هات غارونأب ا
 |ةروملا كلنا (ىنمملا) يت .نباتستشك ارمجاوم .» ثشردشو تنك مرا
 بح اصوهوا ذهمد اهلقس ا راسص ةببل ةببطلا
 راسا لسدتألا تس( ىلا ]و ”ةئركتانزارخا هتك ديشوبا دخ لح تونك انا
 يجرودوا دانديس معن عمو ءالتاك اذهاكوفأ ىأنابتلدلا كاذركش مدع نمممالارخآ
 هجاوخلايمك لف ىوتنم هقاذاتقلا هتعنم نكلو هغح وف ىوأ ناكل
 ىأهديسلابعلرا الاموي أن (ىن14 ءومهوزور وطيف « ديدنئكزو داو
 ناىلاعتهلوق قركتشملو ادبأ مهعاريل ىأديعلا مسومفالوز زددر ,وتلا قالمداغحاو هدالوأ
 تارهطمو وذا تارغكم هلكت اعاطلا نا ليلو ةعاط لمس ملىأ تاثيسل ان .امسللا
 0 تجمل ثا مارت اوي بإب ىوتنم لاةاذهلو تالزلا طبحتو تاثيسلا بهذن بويعلا
 : .بيمنلاو ةسللا نيءدعدقفن ( (ىنعلا) ميتخماوةحزرادروكاب
 ظفلنال هاف قوتملاتغبلا الياف

 اذحنآلا تس (ىنمملا)
 يا اا ةرشب لج النعللا

 .ماقأ راينا نيعللا كلاذ (ينعملا) ييدلا ارشمرجس 3
 8 ارد حلال و هت نم ناب صصو موج قلرتسالاوديسفو تيار
 ذاكلاو(ىنعلا) م دردفربموخلر اردوخُم درب « ديزكرودنيرد زساذورفاك ف ىم راس
 ىوتشم اهنوشني و .هرايتخاب ممضنأ بريع باج نوترخجفوخناروهلا اذه قسافلاوا



 افق

 قروتملاقلا (ينعملا) يناندمرشيسولاظدبنح هو ناجرارسارد تسير ودسم إلا
 ناسلب وأ لاما نال ولملا ماذق ءتقامح نم لاظملا هعضب سانلا نيعأ نع ورا ارارسأ
 هير هرتسيف ليل ابل معلا لمعب ىذلارهامملالا ىف (هميتمأ لكدرو هنالوغسلا مرهق لاملا|
 عمال ىفا ذكل وز عمقارتسفشكيف اذكوأ لك ةحسراسبلا تلم ىنا نالفاي لوةيذ عيسي

 (ىنعلا] المزاد .شيب ميار خزو دواكه اه اشمرادك مدين هدك بكم ةداتق فأنا 9

 ملاظلاىسياللانمممهحرمبل اورظتاور هرخشلسمأ أب قورصنا سيلا لهأ اي.
 ار ركمءاذم نوكيفراتلا لهأ تامالعملاو رظناسانلا امحأألا ا ىفلوميهنأمليظر ىطااذا

 اذههياندردولاطّرسر لا طاناب .زوابو تسد تداد ىحاوك لو هليظر ملأ هنوكسلو اما هنوكملا
 تسداتيا مهد قى ماينالا فل اظلارسىلءةداجشمالقلاناسلو ل بروديءاطعا نابي ىف
 كدباسنادلاهذهىفملا ا ثكايغكي (ئنملا) يد نهدىم ىهاوكو ب ريهخرب « دنزكر دبابو

 ناونمرهاظلا نالةداهش كريم لع ىلعت كئاشعأ راس عمامهماظرامهررش ف كاحرو

 انملكستو مههاوفأ ىلع تخت مويل أ رسب ةروسرف ىلاصق هلا لاق مرتي هيفا انا لكو نطلابلا
 ءاوقالا ىلع بلاغلانال ىركلا نيالا مخللات (نوبسكياولك امم مهلحرأ دجتتومهيدبأ
 قدصلاءاضعالاىلءبل اغلاو مهيولق قس يلام مهعاوفأت نولوشي ىلاهتهقا لات ب زكسعلا
 لسجررلاو ديلارك ذتيبلا ىف درفأ اذ_هلوُكرزكلاةزلثك اهنانءارخالا لأ تالةسامغتلا موبو

 ريم ش نوكيا ىنملا) يي ريكماوتداغنع اوتوكتاكس 6 رمضوندوش عج لكو«نوحاإلل ىم
 هتنأو هرمظأ ىأ ف لخمكسمتالو الد اثم لغلوغب تأت .اوجشلاةبلغم اطل #و الكومثليلع

 ىلد (ىنملا) يرمومارترسرهاظ دنكت هج وكو تنفكو مشن ماكتهرد هساشإلل ىء
 كلفعبهذينأب ةرعشةرع شر ءظبلكوما لرسر بقلاو لاقتاوبضغلا تقو صوم
 اديوهدك ب اذسو لطدوشىلكومنوح ظىم كفا ىلع كرس فامىرختو كرايتخاو

 لوقي كل برو كدي ل عالكومءاذملاو مافلانوكيادو (ىنصعللا) جانو تسدىا امنت
 شو تقومساخ « ماكلرس ءاوكدريكى مه نوج بى ملح رلاودبلا|.نيأارهاط باها
 ديلا ىلع ارهاظ توكي ظل ىأ ماشا ذكر لا دهأ ثالمامل (ىنملا) هيماقتتاومثخ

 تامهسط ىونشم ماقتالا تقوو بشغل انايلغ نامز صوم لا ىلع ءتلاكو تةول>رلاو

 لعفي دحاولا كلاذاشيأ هدمت (ىنعملا) يدنزارمريزارىاولات « دنكيمب

 دس( ئعملا) يب رشتر جبرا ديرف ؟اوتمه « رشحزو رركيدىاملكومس اظىم روواظاا
 أرخا ناكوم لعجح مندل فل جرلاو ديلا ىعريمضلا ىلاعت لبكوتب روتسملا للار |«لخال كلب

 ممل



 /قومر حلا فرعي ىو ىلع: لجرالاو ىداالاة داجثوهو اذ لة داهشل ةجاسال تيس

 |رخآك دها كد اسالذ ىن امل ة داش تاركسلا مذ ةحئار نال مرتي ءيفاسع 9
 ةحاحال (ىعملا) ردنفقاو تنيشت ارهضرب « دزكرد تشكر هش تجسامس سينا ىء
 ىأىرانلا ريم ىو لوضملا ىوذىأ نوغقلو مهنالنايصعلاو ررشماوريشلاب ةرجشتلا

 نم ىوررانتا نمزلخناطيشكل اود اطيستلا نسبضغلاو بضغلارانيةرامل السيب +
 ءاملايرانث اا فطت مناور اثلا نمل ناطبشلا ناو ناطيشلا نمب شغلنا ىدعلا ةءطعا
 ديف نوكم ريغ بضغي ىذألا نا دروو ريغصلا عمال ىفاذك أضوتيل مكددسأ ب ضا ذاو

 الو نيدلاةيدلسناكن اهنال ةلطمامومنسبضغلا سيلو نايدصلا ىديأ ىف ةركل اكن اطيستلا

 سَ تحال بضغلا نا مالا ءءلعهلرغل حود وهف متسسملا هللا طارس نعمبحاص جرذعأ

 (ىنعملا) جبران باسسازا م مديقسركغنارشدسدر ار مدرهوت سفن ىع قلل نع
 رانلانمانأ "ىلا اورظقأ ةئاقروتر :ةرارتعت ام أت هل ركعتان ماها تنأو

 لمي سقم ىلا سنكلاو مامن الا ةطع مين ل ىطسر اهلئالو بضغلاو ةومشلارانب قرغتتسم
 (ىنعملا) «موشترس ار وبه نم« موزدوخ لكىوسمرانوزجإلل ىوتثم لاق
 بهذأ ىديرونبت سلا: أو لكلآَبئاَجوَقرطبطةلرانلاءزجلأ اهلاحن البكا فيلومتو

 9 تالا كاذو. (يتعلا)

 ١ يف ة.سعنلا قد ىبدتا ذه عمو ملط هدلتتدعب ريشثلا
 «مطختنار عاضرلا بح م ىلع بش لمتنا لذطلاكس تاو ىو ىلءاهعمطقتا

 (ينملا) يدر ديعزوروزادماتفراب م دركن ىرازادخابعزورزينإل ىم « متن
 امويهتمتايو تييكنا لاذو هنمردسام ىلع بيو هقاعم عرضتلا عش امويفاظلا كاذو
 1م مسخ داك ذو ىم الئاتميفو داع عالقنالاو وا هتل لأ بلى عمجولابىراي

 رلدابضار وتم ىمدخ لعجا براي (ىنعما) يي نكةوسوتنارز مدركش نمرك هب نادونشخ



 راذغتسالاو ةءارغتاو هحور نه قدصتلل ىةوتنأ,ىأ اضن تنأ هعجا نكلررشلا تلعف
 دب مان نان مزالاهؤادأ ايئالاقداسعلا قرم تالا شنب د ىاصت هلا لعل
 تيدوتشك اطخنرك وف ىم ربدقو ريكتساو رسأ ةرغبلا بح اسيل اذهو ةرثغتسو
 قوالفاعلا عدلان طخ متلتقاتا. (ىنعملا) يتدلازاىدويوتمتايشةلئاع تساهلقاعرب
 لكودب انو ران اردلام-رشىفلاق .كتاعفن اورد لأ نمنكم ناو مهاب أطع ١ |سظنيتبحو يد لكبضنأ نموه نا نادل لهأ لقا ءلاوراسالا روت
 ىلع ةيدملا اووسوأ خمول ملا "نا ىمل ا ماظلا كلاذات تاكو هرسانتب نم

 مولا دن مىنسلمتو رك اياد ل شيف ىأ تسلا نمتنأ تنك سور ةلناظالقاسعلا
 كنسي ىون ةرخآلا ىف صلابمولظملا دين مهلاظلا صيلختو اين لا ىف اهرتس در داقالنال
 ارجسمنلاىطعتال (ىنعملا] 0 ,رح ناب عا سفن فاصنادوبنبأ » ردر أضغّساي ده دنع
 راذتمالاور هراغغتسالا نمو ةمانماناسسح ا سفنلل تنسحأإ :ىنمي رالار افغ سسإب
 فرساف ٠٠ ىريسوبلا لوب كيل د انما خاذان اذكسمم سفتلا ناسنا سفنلا وه نماقونتعمار ىأ حورلارحاي ريا را ةءاشم هضوع انثي“ ليطعقال لجأ ةعواطملاو
 لامتالا لف ىهراصءارو « مسي وأ مسي فوت قوهلا نا « هسلوتذأ رذاسو اهاوه
 ردي ثيح نم ٠ ةناقءرال# م مقال رملا تلضساىعناو ه ةجاس
 تاذللا بلط نمهيلم ىهامع اهاوهذر :رطاروسفتلانافا كاماكأ مسدلا ف مسلا تأ
 ماداس ىو لا نافدستيالوو وول اناظلس مر ذسمعل قٍدِهاَعَو ثاوهشلا ىلع كلامسمالاو
 ةجاس اوك لاسيف سفنلا ىر نسحأو هبرعي نأاماو ةصقاعم هلت نأ ماف ءرملا ىلعايلاو
 كيلعٍ رمت | ومست الث هتلهتسا ناو ىعرملا ىلكسنقا مهر ف د_مابتت اليك ل اسمع الا ضاير ف
 الثيم ةلئاقةذل ءرلل تنسحو تي ز مكسسف سفنلا سيبلتو لاياو كلذدس بك عيطتالو

 ىونثم اك هفلخ نوعلملا اذى دياوطب را نيرض اسلل دوادات ديس ةرصتشلا كلتبناج جراشل نان اب هذ ال(ىنعلا) يتنع”ديدنب سيسارسشتسد تا
 ىتحسمرجو هيئار ملأى حت (ىنملا) يمرر يل دعىاولات م تكا دبي داعرجءانكاع
 ةجاوخ ىنالغرت م ٌةنشك ارنب ادج لسا تفك لو ىوتمءارعل ا ىلء لدعلا ءاوابرشأ
 نمو مالف تن أ ىولظملا اذه تلذت باكا .نوعلمل ايطاسخملاقو (ىنعملا) م تكور
 2 ار هجاوخنل ى ءيفترصقو لام تضيقلنركل ره القلا ىادبس ترس بسسلا اذه
 هلارهظ أ هلامتبهذو كديست نت (ىنملار يو لاساراكش نا دزيدرك هب والامكدربو



 هن اغح هج اومن نيمهان «تسا هدويً لزيتكارواتنزعتآ لي ىملودقتلا لاحنآلا
 ,اذهاهدبسلاءا ءاذجترأ ةيرامسا كلت تس متيرابستناك ةأرمالا كلتو (ىنعملا)
 كمر ثك ايءدام دييازرزدج رهط ى م اد لعتإلاذملواهديسر::ىفلئاقلا اهجوزرم
 ثراولاا ذه كلمارك ذو أ ىنا لئاضلا نمتدوام لكو (ىنملا) جر سر سابا دشلب ثراو
 «تسوكتورداتس عرش دج عرش « تسوا كلمن راكو ب سكى الغوت إو ىع ةيلكلاب
 عرشلات يلمل هالول ناكمكل عامود عل ىو. لمه كل شلبسكو الولع يقرتنأ (ىنعلا)
 ىونثم ةرشبببس تصلفتىئالكتلبقولو كسفنىفانسح تلعف لهبهذاوع رشلا لسن

 تكلهأ (ىنملا) ب راهي زدابوكمجاوخاجخياردمه « رازرازّتساب ىتشكار هجاوبخإو
 ىهممحرت لق صالملا امل ال نامالاالئاديسلا لاتهاشيأ محرئالب ىأرازراز مظلاب كدمس

 كتنيكست امج (ىنعلا) م الا ةمهسىديدب كىلايخزا « كلا ريز ىدرك ب اتشازا درك لع
 ابيعانوممالايخىأ الانمهسلابخ نمي أر ضرالا تق لاعتسالا نم

 ار نيمزنيا دواكز اب « نيءزرزرددراك ابشر لن ىوتم هعمل تتبكستعشووةلاسع
 2 .رعلا ناكلابديوأكدعب ضرالا تدق نيكسل عم ديس سأرا الاه (ىنعلا)

 نيثجمجاوخابدرك و ريدرلكه نش مهل يصيري ا مانو ىء لات اذكضرالا ءذعاو رفح انما
 ايرضواركما ذكه ديسل لعفنيكسلإ تت حةَح سلك اذه .ممااشبأ(( يعلا] يررشو مركم
 |لعفاذك (ىنعملا) هدنتاب هرساي داك ن[نيشررد أه دنتناكش توحد دركت انح مهول ىم

 |قلخنرد ةواوإو ىم ديسلاس أ .ًارعم نكمل كناري دحر ضرالاارمثم ماا نورشاملا
 او ةببلا ةلامما ءذهاوأراتكو(َيفإر تارا دب .رازز كي ره و نامزد دانا

 |هطسو نم طق مركسنملا نمفح او لكو قل ىف ةلولو نامزلا) لاو :رهابلا
 |ناتس دوخدادوءاوخدادىااسإ ام شتفكتن ازادعدإل ىونشم نامالل ق دصلابق أو راكنالا

 ةلادص بل املا. لئاقلل لاقرارسالا كل مال لا هيلع هراهط ادعم( ىنملا) هايس ىورتادب
 ار قوخ مالسلا هيطربمغسدوادتدومرف صاسقإو كنلا دعذخدوسالا هجولا كاذب عرشلا
 دس لئاسقلا ىلع صاصقلاب مالسلا هيلع دراداتديس م[ ناس ىف اذه ورب تهز ازئازادعس
 م« صالخح عز شركمدنكى « صاصقو | دومرغبش غيت دبمهؤؤ ىمدبل دوا مازلأ
 مالا انيبن مو هيله دواداتديسرمأ ءديسس س أر ممانوفدملا كاد ةنيناشأ ين
 هنالاصالخ ىلا لعن :نمزت اهل أىأ ركملعفب ىتم هنقبكس» ,ءىلتقا مهل لاق ىأ لئانلا صاسُ
 اديب دش دحزانوحشليل هدنك اهاساومهحركوح ملح ,ىرتشمتايفخاورسملا لاع ىلاعن
 بهذي الكلاب !ةريثكت امي المو دي دع اساوملعشب قلل-ا لح ناكولو( (ىنملا) 1 يا
 | فشكو ىوجوتسح ليم «ىدرهرددنتر ددبسك توج إف ىمهرهظب هزواعقي ردطا نم



 (مسمعص

 ااربملطلا ليم سلخ لك ىف طوقسلا ىف نوكيم اس المدلاتاامل(ىنمملا) يىلكشما

 )ع ناو تاريمغزادراربرسو ندبرئروا >ىاضتفا فى وشمل كشملا فشكل بعو
 نارطخ تاقولخملا عسي بولق نمر هظيف انهو ذلا ةريهش نم أسأ ًاروفرينيدلا بر مكحءاضنتتا
 ,تةكرازلكز ادشوج كناثح مه« تشك مح شلاءدشمح دش نوجننالخ ناك 4 كم
 روغيو عرزلاج رد نيالا نماذك اشيأ ل ىرجامو هلاستلك امناكف يك نالذ ال اذ( ينعملا)
 قوش ةيلغلا لعل ماكر ازو نيطل !ماللا توكسو ةيمعجلا ناكل ارسكبر ازلكَن ا ىلع
 مدلا ةسصرح (ىنملا) م« ىرجاس شو اولد شراغهياهتسجاونادش ب نون ش شوب
 ىو ارجىذملا نم ثمحأ ولفت ةكرحو اوبلطلا نمد ىرافلاْلا ذ لطلاب ىراقلا

 هورس هظ اناا (ىنملا) .جرتودو ش « داراكرمشك اديببكترح»
 .هلج قاخإو ىو ممم أض .تتناهمدموةرغبلا بلال
 ارو سلس ألا نيفو ثكماوتأ ىاطا لمح( ىنعملا) يه ظدزيما ميمز ربه ذحسب رس ودي دعاه نهرب
 ىونشم نيلئاقو 4 نيمظعم ةدصدلاب ضرالا ى* مهسأر نيبراض مهروصقب نفرتعمدو اذان ديس
 اك اميمح نم ض(ينعلل) مما «ديدبئاسع نوكدساموتزا « عاءدوب صا ناروكه مهامه
 بئامع عزمنا. كلنمان. ار نخل ا هلساو مكي شافته اشم ىلءاش ةردخال لحس الا مخ
 .طنا(ىنلا) يربك رتولاطوزغ ىاريزك هرب أ ن يحير. لتسو ى وشما م تازتم
 لتقو) رمل ةروسو ىلاهت ها لاةتولاطوزغب :لجال كمل كللاةىأ مالكلا ىفوفأ كلم
 اريغسناكو مهعداسدو اد ناكو هبذب نجس عم تول طر كي ىف[ بانك ليق (توئاجدواد

 ىف هنلكدقوءاف مس 5 ن مم بلطو تولاج. لتي ى دما هنآ مهنى لأ ىلاسعنا :أىسوأ
 | ىهتتا لمن اببهامروهتالسخشو اهلمف تولاج راقت انيثلنا كتلاةوراصجأ ةثالث قيرطلا
 هو ايندلا ل ء صرحا رج _خأ ذا سفنل اتولاج بلغت ادوأ در لق, الا قو ىواضس
 تاغنلالاوهوا د_اوارجةئالثار ادى حو لاب هضنىلا هملعترسو ىقعلا ىلا نوكرلا

 ةيلاثملا مير هللارذعمف سفنلا تولاج هءىيرق ىشرلاو مل نتا عالم
 لئقو اهاغق نم جرخو لوضفلاو لضفن !هذب جرخأف «فلمد طلاغواهاوه»
 بلقلاادوادهنلا قو !مشيج قاب هتلامزهوا هاو دو اهتالخخاو اهن افس نم.

 اذيملو هسوردقا سرق ىربكلا نيدلا متى ةينابرلاتاماهلالاةمكحو
 مسهر ارد منارازه دس ىدع ن الفوت هس »دوم هلوشبانالو مران دبسراشأ
 فولأةئام مكتب رشوريخال عالةمورامجأ ثالثا تأدواداب تن أو(ىنعملا) وي ىدزا
 هران نازازهدص تي |وكتسوو ىوتشمتولاركسع ىلهراجعالا كيمرنامز ضعب ىلع اضعد
 :فلأةلام الردع اصدار داير (ىنعملا] جي دش ءراوضوخلر مصخره كي رفودل



 هيزنوج هدش عرستوجونتسدردلا نهك و يرش هتكلم أف مصخ مالخبر اثرا هتعطت
 ناك لهما سدير اسي دملا دواداب اشي هلاواقو (ىنعما) يدش مولعمارثىز اس

 اوهرك قؤىءتاشبأسإ ,زمعا نأ ديدق-ا هان أو ىلاعت .انرببخأ | امواعم عردملا عاتطسا

 لئاسركللابجلات راسو (ىنعملا) روز ىرقم توج دنتاوخ ىوناب «روكشدشلئاسرؤاب
6 0 

 دسالل كم هوز ىرلا لثمن لعمت أرقم رمالتل نانععم فز لاب ا:ةوضباننيخأ
 بلك نيم فولأ ةثامر اصف (ىنعما) :دشودامآ ا
 بتم ن متصلخ ىأ بيغلا لاع:دهاشل ةقئالو

 قدن » تسمادنيكهمهنازرتىوفداوإو ىوشمةبتاسورلا
 0 ةمادمدهنأ تازثلا كلت عسب نم ىوفالاو (ىنللا) يت

 'تسنياتازدعم هداج ىونثم قاب هرثأر اهعن ىتلاتارهابلا ازهلا لراهطالانل
 نآبهذهىهاهاوقأو اهحوركتازمممةلبح (ىن

 اراثكلا ةيتاباسوربهت لا ىهت
 2 «ىونثمق اسفل اناا

 هبيلمدرادانديسصماقال أ ايل ايدل واعر أم والوتةمزاسملااظلاو (يعل) يدش

 اراص قلما نمد او لكو حالسل يسن ا ا

 انز مسهم لكعطقو هساسقيفءاسنلا يؤ تَئفَصآَسَملا ىف مكسلو ىرفس ىلع ادي دسجا دبع

 نآى اجت ىئدآ سمن هكن [: ناي الفلا سوو حالصلا ىفعرشو حور ١ طسو نمراكمالا
 بان حصص شار ت سفح دوا دوت لغم » هدنشكو داكت آودوبهةثكو اك هدم هكت سنو

 اذه باح نو بسك ئزوريندشركناوتوت ثكارإلا ل اونو امكرابو ثوغبمكت سمح,
 كلتلتاتناوةرقبلا لق ىعدم ككىذالتاقلا لاذع ضوم ىه ةرامالا سمنلا نا ناس يف

 ىذاازج ها لموجيتا ةسنقا روك ذلا ينادواذ مدار او لقاوهرثلا
 ,ةااظلا سفنلاد اعلا لعل تشين أ نكم هترهاظم وتوفي ىذا نما ب

 انالباءالو بسك الد ىسهلالا ض
 ةئمؤملا ىهو ةنمآلا (ةنئمطلل سفنلااهتأ) اهاليقأ تن ءطاوتاماطلاو تاضايرلاب

 باونلا,(ةيضارإ دارا 0 ا

 :ًأونيل الح ىمهتا مهعم (ىتجى خداو)نيلاسلا(ىدارع) ةلج (ىفىلخدان) هلادنع

 كلفن :حبدادروهنالىرايةخالاو ىرارطشالاتولا نم معا توما نأ



 هي نكمدطيارواتستشك ا رجاوخ عنكم ديزار نا وج شكاردوخ سشنإو ىم لاثا ماو
 سفنلا مذنال ملاعلا أو تاضاير .رلاوش ا دهاسجلا نيكس كفن كل ءأو عيذأ .(ىسعملا)
 تالرغسأ داهب نيدلاةلك ءالعالر اغكملا عمتاموصغتاوربك أداهج تادهاسجلاب ةرامالا
 | سماوالاب اهمدضس اكل ع ىلع سفن تبلغ ىأ ادبع | هلعجا اه ديس تلت ةرامالا سفنلا

 ىومل تال ىوولا ع مش( مكسفنأ اولتةان)ىلاصت وقري فتى ىربكلا نيالا 9
 ةسوب لا نوبعرف كدا ىوملابو ةةيملسا ىلع هه نود نمدبعام دبع ىوولابو سفنلا :أيحوه
 مكنرابىلااويوتقرخآ نعم فو سيلب ريكتساو أ ىو لابو لجثلا ليث ارساونب دبع ىوهلابو
 نافهنوعو هتلارصنم مكمن | اولنقاناهاره نع أ منو سفننلا لدق ىلءراصنتسالابميلا اودجرا
 بعص أذاهرهقو نطاسلا ف سضنلإ لدتامأورذاكلاو نمل سبمرهاطلاا ىف 1
 قون نيسقي دصلا ةبت مل عجاذهلو ا ارصنبو ق دصلا ببسي قلا صارم الار سيتنالا
 ءادهلاو يعي دصملاو نييبالا نم مهلعمتا مذ أن ذلاعم كشلوأف ىلاصت هلومب ا دهشلا ةمرم
 داهملاىلارغسسالاداهملا نماةعجرل وب و زغ نم عمجرراذا لسو ء.لع هلل ىلس ىنثلا كاكو
 ةدسحاو ةر هبعتلاوبصنلا نمي رتسيرا فس لتئاذا دهاجمانالثل ذوربك الا

 ىماهركمدا دزيو ىرخأ ةريسب ىلع ملكي جيمس أ موي قد سلا فيسن «فنلتةاذ
 ىدممسا(ىنعملا) ينيهمو تسدركه جاور تشل جا نيهت ست سفنواكى م دما
 اسفي تاهو ةءئاسورلا ةيونعملا هفازرأ تدخسأزحيرااوهو اهديس تلق كلفن ىه ةرشبلا
 .دنثكر هور تست لقموأكا نعم يمارسكم | ثيم ديس

 ارككم نكتالو بهذا ىداعلاكامعأ 7
 عاؤنأ ق ازرالبل اط هنالهركسش ا لب.

 نمنالق اشعل :سمزىل له دبو لاما ةدها
 تسريسا لفعإلل ىم داصملا لص ةطساورقيكسمل قل هنا

 : هرب ةمسخنو بعتال باز رقلسا نم بلطي ماودلا ىلءاذكس فنلاريسس أ لوتقللا نااوهوداعملا لدم (ىنسعللا) يقبطريتمعنو تر وئزور « نحزدهاوخ ىعهو
 زورو ىوثم قبطلا ىلع ةمعنىأ راب في روأ ق بطلا :ءولمةمسن ةيسرافلا
 اسملا لمع لا ءو(ىمملا] تي تسير دبل هااروأ دش كرمك[ تسبح فوتوموا شرب
 ةرامالا سفنلا ندب ةرغلنق ىلع فوةوم وصح فوذوم ئثىأ ىلع بعتالب ىذملا
 ب "ابخو بنة لكن دعمو ةحابت ل كل صأ ثدبلا
 ىفع رشاذ هلو ةونمملا قازرتالاه ل صحت نامسملاةلالا مقريو عقدا ذاداصعملا لةعاذك
 أراك هكنازو نمواكو نوذكتوجسبوكس ضن ل ىوتشم لاق سفننلا عمر فعلا رجا شم ناس

 نسق



 ((ةهلز

 تالور غبر تتش يت ىالداعما لفعل ةرامالا سفنل أ لوضت(ىنسل ) وك نأ
 فيي هستيناويحب |..-أ عطقي لول ودقما ديسلا داونال روصو تدبلا سمن سفنلا ةرقب
 وللا ةروصب مودا دو: امسلسا ىوغلاا ماع تعمتجاو لمعلا ىلع سفنلا ترهظاتاذل اغا
 سنوي زيرو دئامل مع هداز ءجاوخ لو ىوتشم اهو سفنلا ىلع عطغتئيش ال لقعالاولاتو
 قعضوداعملا رهىذفلا لوسمملا ديسلا فو 0 وتشكهحاونيفوخ
 | ةعوبتمتراص اهديسل ةلئاقلا سفنلاو تاغاطلا نم .
 | تسحاوراتوف « ثسبح كىنادممن ل ها دتقمو ةينامسطلاىوقلا
 حاورالاتوقو الو ةمحزااليوه ىذا قر !!نوكيام لعن لح(ىنعملا) تسيب: قازداو
 عنك داكن اير قرب تسفوةوسثليل زف ىو ةيونعملا قازرالابىوتتحو هرلا نالءابنالا ق ازرأو
 ةرش ابرق ىلع ةونومةيونما قانزرالاووملننكسلا (ىتمعلا) هك راك عك انا دواكر نا
 0 7 سوو كنك ا ”رقنانا لءاوندبلا

 رفات يرعلابو ىبع قاجوتيكرتلابولك عك ىنعمنانتيونعما قازرالا بل اطون
 | ضرم مصنلا ضا ال ةينامسملا ذئاللاةلرتو سفنلا اذ نليلعم لاسملا بلطل نكرلا

 (ىنعملا) يمامزون مهف تسدردىئداد_# مات ىفروما درو ىزيج شودإل ىملاقو قنا
 قازرالامامتالاعنامناكن اثيشبتساك | ةجايلا ماقلاةبوثعملا قازرالاحرشبل اطاب

 لاقمتكى عملا مامزشل م هف دس كليطعلا ماهل الاو ةءانريغتم
 الو ما لاب ةروك ذملا مبا رارس كل رسالاو ناعما باب ”ىلهدسام اعل ةبرابلاتلكأ

 دنع نملك ل: ىوط. ىلع َىَراَبَضآَمَأ ةَونمْل[َقاررالل اه
 0 ادهاجلا باير ار عشت اهل
 لا لوتةءونعملا قا ءالا بل املا, (ىعللا] ,يعلل) يه تسامناخ اون. زدتآىح .رهوتاءاهناسنا
 ا ةقيدح نكي ةينامسملا ةمعطالا نماثيش تلك
 دنع ن مىأءاغلتا تيب مول اعلاأ له ىف رهظودوسو قام .لكدالة ءوتعاقاززرالا باب دس
 شوخخز رك« مدخو دمحزا بابساري مثل ىم ه هريسغال عئاملاو ىلمعما ىلا هنالدعنا
 انلعتولرث اسولاو بابسالا ىل* نيعل انريصق نى أ نمو( ىنعملا) و يتشومكمثركناعشج
 انكسسو بايسالاىل !ةنغتلا الوانرطتاءابسنالا نيعأ نمةرظتو نيعالا فئاطل نم ةزمع

 ل
 دى ابسا بابسار بس »لل ىوتشم ببسملا ماهل نكسل :

 .سأةرهاظن بابسالاده ,ىع(ىنعملا] ير
 7 [ولتراصر نعت رد _سةرهاظلا بابسالا ةيهلالا تاذسلاو



 من
 ةترلو ارطانبابسالا بسل وكت ببسلا ببسول# لرظنلأو ةرهاظلا بابسالا
 (ىنلا) يدمر وكر شب وختازمتم يدم[ ب ايسا عطقردابنا 3 ىم الساو ةةيغلا

 ىلع د اتعالاو لكوتل ابر سانل !لاصي او بابسالا عطق
 ىأعباسلا كلذلا فدوجومرمتسم سحن هنان لزب ىعسملاوهو ناويكىلءهتازتم

 اير م ييسؤو ىم عباسلا كلقلاىءاولعو ببسملاىلااوهجوتو هتاريثأةاركسصرت
 / م (ىعملا) عي دنتناب مدنكش اي تءارزب هدنتقاكتن
 اةىسبع ارو رعل اى اةنا ىسومان دي_سناةةثارحالو ةءارزالب
 نبا ىسيع لاقمدن آملا ةروس ف ىلاهتلاقو ىلظنانرصلا لاهم, برشا نأ ىسوم ىلا اني وأو
 نيءارح ةر فسرت اهناىور ىواشيبلا لاق ءاعسلا نمي دئامانيلع لزنأ انير مسمالا سم

 مهلا لاقومالسلاو ةالسملا هلع ىسيع بف ميدي نيب تطمس تامل نورظني مهو نيتمامت
 ىلسوأ وتو ماقؤن ديور ةلشم اولمدتاالو نيل امال تر اهلعج ا مسالا نيرك اشلا نمىتلعجا
 ليست لوشالو سولفالبةيوشءةكم- ىهاذاف نيفزارئارمخ هللا مس لظو زيدنملا ف شك مث كبو
 ةسخو تاركا الخام لوقبلا ناولا نم اهلوحو لما مندد تو صا هسأردتمو اقمد
 ىلءو نيج عسارلا ىلعو نممتلاثلا ىلعو رعاك موانوتب زاهنمد حاو ىلع ةبقغرأ
 امهم سيل لاقةرخآلا ماعط نم ما ايندلا ماعط مكه لاللرا فوععمتلاستق ديدقس مالا

 ىوتنم هلضف نم مكدزيو هللا مكد دعاوركشاو علام آو أك هتردغم ها هعرتشا هنكلو

 اشيأ موس ومو( ىعملا) نانكذكد مآ شبرا شك باسر دشدر مها وكي را
 هلدصس نم اميقدىطعي ناكر يظ ع طقنعثو دورمتتامز فنأ ورام اغيقدلامرلا تراس
 هرب لهأ تدهف مانفةمارتسالا سلجو هت ىلا قو المرهم تالق مهارباانديسس طسرلو

 نم.ءاع سعف قافااىلاهلعب مادقمتعضوو ازيسخس تسسضيطف اعيد ةولعدترظنف قلولسا ىلا

 ردت سه دارت هلجإل ىم الستماررحز ءاملافوس يوم :أ مالها لمجوهقاناسنحا

 |رعشم ىأبيسلا لى تارقلا ةلسح (ىنملا) يي بهلوب كلالهرشب ورده« ببسماعت
 نمامولاقو نياكو ملا بحيمما نا لاقوهيسحوهفهننا ىلع لكوتي نمو ىلا هللا راق ليوتناب

 راعشاو بابسالل مطق !هلكنوثموملا لكوتيلف هللا ىلءولاقو 1«ةزر هللا لعالا ضرالا ىف ةءاد
 قووىنكرمماايدارأو بهلأ لالهوريقذلاز عب مصف أنآرقلانافاي:دلا نم عاطمنالل



 اهتس واعر ناك اهرابخ أر ئاونلاب عمسواهراث ”؟دهشنكمل ةهةولا كلند هشبل ناو لوسرلا !
 اهامموءاعتسي بينكي ,ىتاجنلا ةمصا لبق نم ىلا كامل الا حابسملا نيةفربأنأ |
 5 : حاطاابلفرسي دارو سيلفا |

 ىو لوخ دالأ تالف ىرخأأ ةليفو دوم هغسأ ىوق ليف عموم شبح يرفلة علا
 ةمجلاوأ | نملا ىلا هووجو اذاوجربنولو كلر محلا ىلا هوهجو الكت اكسف ليلا مدقو.

 ةسدعل | نمربك أ تارهس هيلجر فو رقت هراعتم ىف ريط لك ريط هلا لسرأف لورهىرتخأ
 ىوتثم .اءيجاوكل هفهربد نم رضف لجرلاسأر فرط عقيف مهتمرذ ةصخخا نمرغصأو |

 ليقلا لمح 2 (ىنمال) 6 ٍ ناروسخ
 اوس _

 انلقز ميم 2 نا فابسلا 93دك ةسم برشا لونقملا ىلع ةدوينملا ةرقبلا
 ىنبالنالفونالف انتل او ىف اهنذ بعهوأ امناسلب هرضخ(ا مشعس)لتفلا أ (هريرشا
 يالا نوبشزدي وجدو توم م شي رخ ىاجزادهجمدي ريب ولج ول. ىوتشم تاموم_#
 538 بلظي هوقارأ نيذلا نمممدنو هتكم نم طنب هقلح عطخوزلا (ىنعلا) يشي وخ
 اذك (ىنعملا) جمالا وتموت ا جسا ذر . مامتانتآرف زاغاززينج مهلا
 ىلم لك ونا ده ايف مال لاو ةلعل ارهكرايكسالاب الرو ضفر ىف هماسق ى امن دب نمل رآرغملا

 ارنا كى دن ٠ دوش ازذاراكل ةعراتفنياتخشك لوى م باحالباتزرابلاط نكو هللا
 ازاراكوه ىذملا لفعلا :محىينوكيالة روك ذاق ايقكا هذه فشك (ىتعلا) هدوشادبي
 | رارسالا نانا هرس كلر هظب ىتح هللا دبعت ةمطصملا الرا دتموركملاادئ از ءانعمى بكر ثفصو
 يف لمأ ىاطو ابندلا بغر نمدرو هنالر ها معلا الو شاعملا لمعد لستالةم الا
 | رمخي ىدهو ملعقرمخم البع هللا ٠ ءاطعأ كمأرصقواندلا ىف دهز نوهت ةردق لد هبلقهللا ىعأ
 قدا (ىتملا) ) م ىنسدم آلم لضعرار وسيم ب ىنلفدمآت الوضعمدنب و ىونشما اذه

 ا و تسعئ مو تالومعلابادمقما |

 ْئدلكرو ءظو ل وص طر هللا نا نولوي
 ايسأكأر اوس ثدويملا نم امو بابسالا عانق ىذلاو لكوتلا اوركشأو بابسالاو للاب

 رت ساو.بمل لا فاس فوصل كل ا لغموهو لمعلا لّدر او هش أ هللا فراع شراع
 لرقي م بل اعز لقل وامتنان |لعلاب هنا ب رشم ناكنمو سلفا

 روح تسون «يمهناوبح م دعمه تسوبّتسسن ل فو زغم تل قع لقعإل ىوتشما

 ارو ير بل كنمونم اعل لم باعصأ ن ممسب شم تنأ مايو لقا (ىنسعملا) |
 اس يسم



 ىم لوقت نالومواندبسنالر ملا نم ةغارفل ايهيلمف بلا دارأ نمورشلاكومذةرخآلا
 بللا بلال (ىنعملا ) لالح دم1لالح ار مكزغنزغم « لالمدسدرادتسويزا ىوجزغمال
 امك م ةنملالمةئاس شل ءانرملا نم
 ةضرلاو زعلا ىلا لوصول ىلا ةليسو واعد الو لاومالا ةرثكب رتغب ال مالكسلا بل ىف !لصو نم
 . دهدناهردس لغعرشن هكنوجإلب ىرتشم ىندللا ملا ىلا قيليذ هتلاءاضري غش لب
 2 لسا اوهو لمعلارشق نأ امل (ىنعلا) ا) مدنناقبا دمك لك لمع
 .ةوطخ لكل! لمص خشي ماله ىلهف نيا ةبت علا هلع وأي ىتتاهربو

 عقنتملا ةينيلا مواعلا نم تسلا 3
 .ارقىأ سمغل نمةهولمقافآلا سعد اعمل لةصوهو لقعلا لع بح اسامأ و اهي |
 رقوس مم فولأ ةئاميدهاشي ىسهلالارونت ارروَتيَسمماحْال ةلوكشلا سويف ىنمقلا معلا
 نم خرافو (ىنعملا) «تسغزابداجو لدرب سفامروب « يهز اة ىديسزو ىهايسزا ا ىم
 هليعرقرؤينالاممعافتالاو ةعلاطملابامهل ةبسنلا ن دو رولاو ريلسا ىاضسالاودوسالا |

 ءايسنياوو ديبسئادإو ىوشمىلاعتهفال جويل ىلقلاو ورلا لعمل اط
 ىأدوسالاوضمالا انهو (يىنسعملا) هي تفاترار

 ىأردملاة ليل نموهف اردت دجون!ءانرعلاوءالعلادنع اهردقر لى اولا بنكلا |
 اعمالراعل اهراس بقاثلا مهكلاك منان. فردغلاةليلاغخاكملاعما ىف يذلا لكلا لمه نم
 راهسيكو نايمهحتمة وى م لاتراشأ !ذيلو ىلا قرش ايما نادال

 ةظفلتال ةسبكع مج ساك الاذعت (ىنملا) يب تسرتبا «بكو نا مهن آرز
 امآو بهذا |نهةسيكل او ساطملا ةبطعكء اهلا تمد س ايكسسأ ىلع عمم با َ

 فراعللاوأ !مولعلاب اهتمق لث اسرلارفصعلا اذكا بف عقئالرنبأ بخ بهذ اليت !ةسبكلا
 » دويناجيزا نير دق كن |:ممهاب ىواثم بلالب رثقةسكللكا

 اهفرششو حورلاردقو حورلا نسنوكيت ديلا ر دقو فرشا ذك( ىنعم ا) يدونانأجوتريا نآجردق |
 تافرعلاو هتفرعمناغبالاو هتينا دحوب ناميالا نمو قيم ابوبح ا ناناجروتةلعش سونري زا

 6 تونيمارئارذأك فك ع بح « تونك ديزداجبىدب رك اف ىم لبصعهرارسأب |
 هلالاةبرتمرافكلل هلل لوضيوله ىهلاروالبىاقنرب الم آل ةئح جور تناك لو (ىنعلا)

 لاقت



 ههصي لكلا ناف ىو اضيبلالاق(نوتيم مهناو تيسلنا) ممزلا ةروس ىف هبي مطسابط اف ىلاصتا
 مكيردنم ةعايقلا موي بئاغل ! ىلع بطانخلا ىلع( مكساغ) قوم اداذع فوتو

 | ىهتتا ثليرستتلا فل طايل ىلعا واكو. ديحوتلا ىف لا ىلع تنك نأ, مهلم متقن (دومصتختا
 سيل توملا برك دم هصنام هكش نع ةفعصلا ثيدحف سل دئالا طاح طرفا مامالالاقأ

 ايحأ مهتومو ممانت دعما دهشل انا كل ذى ديو لاسيلا لاسنملا ماوه اهناو ضحتمدعن
 ءادهشلا ف ناكسماذاوايندفاىفءايحالا ةغصءذهفنبرشتسمن حرخنوةزرب 0 بردتع

 :«ايلوالاوءاينمالا نم هتاوعاو لس هيلعمتلا لس ىنانىهتا ىلوأو كلذبرذحأ اييمالا

 ناكل ينوه. نعل ىف نكمل ىروصل اتوللاو تيمنا هوشه بييس بطانت 0
 | نيرفاكلل ريخىدبالا باذعللايلاب ونعمل توملانوكسلو نينموللةغشو ءايلوالا ةسحارأ
 ايح 1 لدأك ولو تيملاةءاشم بم الار ازنالا نممحور'بيصنالىلاننا مختوم
 ادعي فرقنا 5 دنكى وج قطا: نيكركم نيه ىه هانييحأ ةاتيسناكن مو أ ىلاعت هلل لاق
 ةملدابهدادعتسالا م زا ددسأ لكل الماش ةزوصملا ىف توملا نأكل انو (ىنعلا) يدسرفاام
 |لشفأو مالكا كرتوركشتلا نمر مركذ امم ىفوأ ناكر هس لاغتشالاومالكللا لرتوركفلا
 طلرتاو مصاالئاقءسفتبملا:تايلالاتاجردلل سانلاداشراو ةرخآلاروءأي  تسسعتلا
 - 31ةؤا.ذهدالتامساسلاتاملكملا ل قو ركقتلا
 تنك يل هدوىر آن طحىفرفريجمج رك وظ اقوم .ناغرعلا ءام سب ان دع ىذما نعت تح

 لوقلا نسعج نم لوغتوآ ملكبتسمأ [ىركنضم) يدوب ىراب نافلاس
 تلقدا اذهاب (ىنلا] . نعوم( < ةلمهملاءرلارسكو ءزمهلا دع (ىرآو)
 فاسالا مآ ساستلوىأ نلالملا فلا را الخلا ةمأن «تاوىلاعن لوقف لوقت
 ةءادملا ئأ وهاس ىبمأ نمنرخلكل زرمع نبا نعريخ سلا عمال قدرووأهوذني ىت اهق

 ناكولو من لومتوأ" ملكت منرق لك ليتاكر لوءرسسبهقلل'سنخ اة ءرساعو ءراقنلداشرألاو
 بملانل دماوتما دهلا مالكل بالكل وق انيعمدوكي, ينل ال !لوقنكل لئاقنرقلكف

 نم ض وع هنوتنو ضعتب سن (الكو) .دوهةروسوختآ ىف هتمالةنينأ مطوهبلقلاب
 كلف( كل داؤفم) ممل: [تبثت) هبل جانت (امرسرلا*امنأ نملبلع صقت) هيل فاضلل
 م دوكشكا نارقق دصءاوك دش «. روزول غلو ارونمهك ىنإل ىم نيلالجىهتا
 هللالاةنآرقل د سدهاشروززلاو لي الاو» .ارونت اروكسشل, اشي أنكيبلأ (ينسعلا)
 فصاال) اريخت .ةرخشآلا توك ك تنم حالفىأ (اذهنا) ىلعالا ةروسرخ[ى ىل اهنا

 ةارونلاو مهاربال فحص ةريثغ ىو (ىمودو يهاربافص) نآرقلا ليخةلزنملاىأ  (نوالا
 ل زنما بتكسلا نآرغلا دهاشناكا آذان بسلا ىلع ب يملا بيلغتل ةراشا نيلالد ىهتنا ىسومل



 (ةنبلا

 بيس ةطعقو باسحالوةقثم 0 نم بلط أ(ىنعلا)
 بينما نمثليتأ,مالسلا هيلع لير بج تأبنزذ رورضلافلأءايلاتيلق باسح اهلسأ
 ايللع قايل ىنابزلال !شضيفل او فا دعصلا حوتفلاو ىاسورلا ءاذغلا بلط اىأ حافتأ
 دوادخر قزردكش طك راؤالا حين رارسالادزخشدوكسصتت سدقلا جور ونعلا
 .اسص نيم ثايب لمعي لم( (ىنعملا) تشكر ينابقاي عادصو وت شب
 .ًأفيرشلا ثبد حلا ىف درو ان عرزلا ةسجزالوىفاتاسسسلا عا دسالب

 ١ ؟ثدهدب م تسوادادنا(ناردنان عفن هكسازإ» ىم ىنبتسي و
 ىأرشتلا و ,عذللا يطع ملا (طعوم ىذأ ازيك

 كئاطعاىلمردغياكىاسورلا"ان فلاير هاظلا توغل ةطساوريش كعابشا ىلع لامن هتاردشي
 * || ىمأ ضي وضتوهو ماوعلا لكوت نيوسق ىلع لكونلا ناره اظل معلا ةطساوريغب ىن ايلا لعل ١

 أر دفقاوءاضقلا ماكحأ تحت دبعلا قيب تس ليتل قاتلا نأ مالا شب وفئرهو صاومللا
 هقاراكر ضم ناك ة حصر ملا هلق ى وقوناذ تاقئاوايتتالا دعو ندبلاب ةكرالا عيده
 رثؤنالو هللاالا دوجولا ىفرثؤمالنا لعب تؤلا للا ذومتبا بانك سيلك دوكسلا هيلق قو ناو
 هرفس نات « تسياءرسنوس نا: شةند اهني قود ىونثم ىلاعت هرم أنالاايشالا

 | لثم للا فهر وسو زيهلا شنوزيملا ىف ىنخخ عفالاوفوذلا (ىنعملا) يك ثسيا
 باوثلاو السره لدا بيساو ةسح ل ةرثس از و

 ةرغسالب زيفعلكى ولل ىناحورل توعلاوه باولاو ةرغسلا لاكره اظااىف علا ىأوهو هسيف ىنخم
 !عمةصح .رهاطلا ل هال سيلو لولا ةص> ىهر تالافاو دجولا لس باوثلا ةرثكن منذ

 ةيؤرقغيشملا لعأ حالطسسا ىودعم شال ىتلا ملا ةغالا ىف يعيلا د 3
 اش.ليتوناسهربلاو#

 ٍ روصالو شفنالب فول لسا ى و راكنالاةطلاشيرارمالا
 ىتمحورالبوسنللا قزرلا اذهإ (ىنعملا أ تسندو ادوك ميش لدعب جس « تسجو ىعساب
 ناك كدواد هنافماكملازجشلا ةمهوتلا دعو ل دعبالاردغت الب لطلاو ما درجتي هب هيبهاللا
 لص كا ذكماللا ءيلهدوادتلا دعو مكر :نملالا-!قزرلا
 رن اكدنيزيشأب نوح سفن ى مال سف تلت هتببرز ةكربب ةقشمالب ةمونعما قازرالا تل
 كتيحا سموا كنوطخ عشا !مسنرامالا سفن ىرتام(ىندنا) ) «رماررادوشتنا دنيز

 لمسل اكوا



 انديس مكح عاطأ لوتقلا ةرمبلا عدمناك ةعيطم كل نوكست المس نم 4كلتسا ايو
 اوادوادمدزلك دشماكنا مارراكت[ب حاس ىوتثم ىتعاذهلو هركلاو عوطلايدواد

 نم ةرعبلا بحاسراسنأب مكماعاطأ ربا بح اصتقولا لاذ (ىنللا) هدشماك 3

 ديك بلاغ ىهاكل فعل ىونثم نمل ةفئاخم هتفلا حم نالاريبخ ةواداثديس سنو سفن

 اراكشلا نامزفابلاةقأبلقعلااضبأ(ىنملا) هي راشد شاركت فنالسر « راكشرج
 ىلع تاضاررلاو تادابعلالا كلججشل انوكي نأباهديصوةيونمملا قازرالا بسكو هو

 سفن ىم تاضاررلابةلغتشم اهسوهر اهاوه نع ةفيمشْ غن نوكت نأ سفن بلك

 ةرامالا سغنلا, (ينعللا) «نكمدددممزارو| شور « نفو روزدسانت-اهردرا
 | تافدمممزلارعسك ىادمزةبسلا ىأ اهل جشلا هوو ةلبحو نف ةئامةوهب ةمظعةيح نوكنام
 ىونثم د مرزاك ةرامالا سنا نيع حلقي يشلاءجورؤنك ل ذك ة لسا نم ملغ هتيساخت نم

 /(ىنعملا) ورح ىاو-نآنكش خش نارخنوح ه نوبز ىهاوخارراكب حا سونرك 1
 بناباههذانو رحاب ةرامالا سفنلاىأ اوولغمانيعش ةرمبلا بحاس لعجت نأ تدرأ نأ

 شركدصنابزدآ هدوثمقلا لولب دزني نوجإو ىو ةبلغلاور هقلاو ربك ا, خا لثماهش
 ةمهنتم هثدارا تمحو همكح ىفالخ ادهتلا ىو دنع سغنل انوكت امل (ىنللا) :يدوشعتوك

 جيشلاةفلا خم ىلمر دغتال اريسقبكوكك عرذأ ةزبعرا دقم لب وطرهىذلا سفتلان ال همن

 سفنلا(ىتعلا ) «تغسردديا:شناتسدوانر زو تغلدصشنايزرهونابزدصإلا ىع

 ليح شناتسدو قرزا وعاد ةرثكن ع هرابع غل عؤتقثام اهل نال لكقوناسل عوام اهلا

 ويصف دمك فنإ دراك ع دم طك ىممزاوللا لَن ءاهمزارتحالا:ف صولا ف قبال دأ ابو

 ةئام اتاصصف اهؤاعدا أ سغنلا ةرمبلا دم (ىنعملا) « يصااندزا تع
 السوملمجأاعم معلا ناكالو دا ةهبق ىنعا اىفو ةوامرهاطل ىف ىأ :هصرب مح فولأ

 'سفنل !نال صالع الابالاديغتالدشرملاةطساوودشرملا ةطساوبتايلاعل اتاماشللا

 ار ءاشالادبت رشباررهشإط ىم لاق ناطلسووذاهليح نماحش نمو «ارلا عازنأب
 5 !ناطاسالا داب لهأرغتةرامالا سفنلا(ىئعملا) ميار هاكامشحز

 فوذحلا ظمتملا يتلا ناطاسلا نب رط عطق ىنعر دةتالو لالمما ىلءر دغتال فأل الا

 رد فصحسو عيار سفنإو ىمىلا هن هس لخلاةعبرشلا ىلع تسب ل !ةيلعلا هلا

 م اهحاس كاب هند ايتارال ؟قضر حالملارهظتىأ دوحومف.هورمتخ امكن
 دقعتالو دقت ل( ىنعما) نكمرس مهررس مهول شيوخ« نكمروأبوا سولا دو فصمإلا
 وشم ةينالعااو سلا ىف ابجاصموانراماهل نكتالو اهشامتالوابئاررعالو اهنمعس ىلع
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 ضو بنا كلب أت (ىنعملا) يو ارعقردارتدزادنا اردنا ووضورهبدرو ؟تضودىوسإل
 ىج دباع كل لاقي ىتحر طق لوهتاهنال ضوح ار عق فك مرتو عاطل دعتسنلءوضولا لجال
 تسلا توجو يىفاطظ سن م تسيل اطوكتو ىنارونلةمولا

 يرغول عماخردواهكن ازإل ىوشمةيلاغ
 هامل |تببوهو اهني رخكلفعو اهتيب ىف ةرامالا سهلا نا لجأ
 ىوستاريشلتضش اب ىونم ابيمماعبسدوكي باب لع بلكلا تأ ظنتلأ لقعلا ىلع
 ةدسألابناجاوبه ذيعابسلا حر نبا ونا« ةيركباجتروكت اكسيد وذو ردن
 نافرعلاو لمعلا دوسأ ب هذ ىىحربساىأ | نوةدصي ل انه ىمعلا بالكل ءذلهو ديصلا لحال
 تايغطلا باص مهةدسي فيك ايندلا ىف اهوداطما ىتلا يلا عازفأ نودي و تانملا بناج
 اواكف امم نيرضجسم اؤناكنف مهدوجو كل مةكلماطبض ناطبشلاو سغنلا ناو ةمايقلا مويا
 ددركتوا « روش ماعدلا دننتو سفنركمط ىم ميشو هذغيال ءاحطصلاو العلا هطأ نيب
 سانت ا ماوع هليعنرلاك ةدملبلا ماوم هلبعي التدبلار سنت اركم( ىنملا) 6 ره بلقلا ىسويزج
 بل ةرغبلا ىعدمناكبلقل اىسوبالار هنت لأ تهرؤت ضال غنا دوادان ديستامز

 (ىنملا) يدوب تطشوكدو ا دركمزج هدوشو اراب سر
 نكنيعب هانئ لطشرم ىذملادوادالا ىأدو در آلآ ةلنادتتك

 .اذقلا لأنا تلبغامل كل دوادمتا
 ىذا اهسصاذ ناعأ هنافدواد ةرضحالا ةرامالا سمنلاكل ملا ىف رهىذإلا ةرمبل

 نانزلادوادريشل اوه اذهو ىوملا مامميف مهنيذفا سانلا ةلجلاةلاخضلكلا لةعكلش لا فوه

 قت: ىوقلاو ساوملا ف فرصتلا نع اهدعبي واتحايفرهظي واملاهأو سفنلا فلام
 بح ناالأ ةبت مفعل اهتقاوم قانكئرارطشالا امتومدعبل ةعلا عمتقولا لاذ سفنلا
 جهدنا ل دمام هردقحاركره و دئامتنتسنجو تشك لديموك 000 نوبلاغلا مهلا
 أوهغبلغلا مام ف قلا هماقانملكو دسملا سنج قبيل والدبمراسيشلا لاذدال (ىنعلا)
 «نيك ادن [ىتلع هلج قلخ و ىمةنسملا قالخألابةممالا قالخ الا لدب الل ماكلا يشلا
 نيك لج ىأ نيمكلا نملعللنووو فاما لج (ىنعملا) ينيب تلمدوشىتلهراي
 ىوف ىلع ةنيعم وكت ةلعللةلعلا نأ نيغيلاو حلا نمو رضارغأ باص نول لع هعجو نمو
 دشرملاو نيببطال تايبطلا ىلاعت هللا لاقم اضن الا لع ةيسسنملاو لب سنملا ىلا سنملا
 ينكره وم دنكىدرا دئرعدىسخر هب ىماسن لا لجالهداش .الىذماوه لماكسلا
 سانا مظعت لجال لوغو هنامزنيدوا د حدب فد ىأ سخ لك( ىنعم ا ع ديزىور »فك زي



 ارهاب فممدطعو هعيأبي ىأ ادي دلال اذ ىلع برمز الب ناك ملكن كل تاولادوادانأ 4
 زاوآدونشب ىدايصزا وف ىوتشمالثم نحلا ةخيطخو سلق بح القتل ىهدملا نظن نأ أبا
 هوت ىذماريطلتوصد أيدل نم عمسي (ىنملا) هي رم ىوستتدنك ىهلبأ غرم « ريط
 ءايلوالاتالك ل وش عملا جشلا اذكميو ميرتف فارطانفرطلا كلا ذا نوكي هبالارب-طلات
 دساث شن لفنزا اردغتإلل ىو هديك ىف عفيف اش ءئلظي وهلال هرتغيت «ثعسر ىلا مهدي سبل
 دقثلا مهنبالو لعيالىدملا كاذو ( ىنمملا) تسب وئعمهج رك انيركوزانيهوتسن وغ
 تاسلب ملكتم فيطل ىأى عللابوسنمممالكره اظلا بسحت تاكوإو برها هئمو عما لقتل نم
 دما بلق دفنت يل هلا لهأ تاك الىوم دلال هنامادامبذكتلا نم صاالمما لهل
 همهفو هكتسصار دالة للاب لاك ال قفو لاما بسح نانب اذكى وغو هف ريغ نع اهل لب
 دوادتكىوعدنيفب رك « تسبكي واش يبه تس ربوعتسرال 54 لاقاذسولو نابواستم
 ريو تبأنلا نعمت ةلمهلاارثا مشب هنئسريمعدملا ىأ نان( ىثمملا) | تسيكشا
 .امسّب قرفال همهفواك ار دال ةبسسنلاب لالا لمت ولاا بسىأ ناب واستسم ادق
 يحوه ىذا دقتلا نب قرشالد ءلقتلاو لنل 'بسح ىلع طونرمو دقنلا بست لاحلاب
 .ىورالشلايف ومن نينبلا دانا هقسنماذهو لقال نم لامحلا
 تبا كم ثيدسملاىودعزجالاو

 :|ىأق لطم ذل هأصرفْإنا ىعدللا | ذهردم (ىنللا) ي«تسقحا
 نيب وهل ]ساحل لا اوهو. :ردلاناعذالاو زيبقلا اذهل نكي لهنا ال مئاكذ
 يذلا عضو قدما ةغيشحو قمحأو هذ | نمدقتل قرش الوزيي تلا ذه هل نكي مالو ىوصدللا بذتوعو هلاح عي لماكتل !ريذلاوكلو "سيد تم هسنن نم تبانووفربغلا مالكو هو
 انادىاباتشموا ىوس هريئزوهكنوحزيركمو زا نيه ىوتم هحشن علا عم معشومريغ ف
 5 ضرعاو برها قجحالااًده لم نمو مسا (ىنعملا) يراد

 | ىسيع نادك مق الىتحلءأتو د موجابو لقاعأي هفرط لمتتالو هتمآش ل ميصتالا
 لضفأ ءراعو انين ل ءىسمرارفن اسف اذه يتامبحازا هوكزارثماللا هيلعو انيبنولع
 ىوا نوخ نوكربش « تدرك ىهركنمب رم ئدع ال م قمح ا نملبملا ىءالمالسلا
 برهلاب هةعرس: دش نموةءرس لب ميم نبا ىسعا ديسبره(ىهلا) م تنعرتساوخ
 تيبرد ٠ ريت تفكوديو »كرد »ب ىم دوي ريتأ بلطاعبست أع لوغتهئبأراذا
 اعرسملورهاعرسم .”كروذلا دحاولا لاذو (ينعلا) يربط 3 هت سين سك

 ىرام هيلا تغني مفريطلا لم برهتئيشىالك لؤي ةلخن دحأ سيل نوكي ريغ لاقو هفلت
 دوخي اترك ه تف تخاتىنانخراباتشاب ل ىم ههاوج مدعو ةمئافتلامدع



 (كذمل

 هبلالصواذك ةن8لايانورقم وك ةلاحماللا هيلع ىسيع الاذ(ىنعلا) يتفكتواباوج
 ردن اديمودثلي إل ىرتثم عارسالا لءىداتو اباوج لئأسلل رمي هتلبع نمو ةنواسقم
 ىأبمسازههلارئالاىأراظ(ىنملا) يداوضارىسعدجة حبس هه دار ىسيع
 تاضرم زك 9 ىم الثاقد ادا خيم اىهسلا ىأ تلات دس نتاديمو انا ديممغلم بهذ
 ىلاعت وحلا :اضرم لجال(ىنعملا) م تيسلكش ززيركرشا سماك « تسيب ءظطةلي قح
 للاقو لاكشا ىف لسسسس كرارف نمهنال فوت ىنعمم سهأ لعف انهت سد نا ىلع ةظمل قوت
 « عبو فوخو ممخ رش تبدين ه م ركع ىزي ركىوسنادكز اج ىوشم لئاسلا
 الو فوخن الو مصغنالوو دعالو عسب سل ةلخ سبل برهت نم بناجلا اذهل رك (ىعلا)
 لات(ىنملا] < وشم مدتبار شيوخ عاشر ع وراني ركقمحازا تفك ف ىع فوخت
 بهذا ىنعممأ ل مف ةسب رعلاءابلارسكبو ريوبجالا نمرفأ ايبحم لئاسلل ىسيع انديسس
 نا ىلصاصنامو اديف ل نكسحمال ندعم وشم مدني قيحالا نم ىسفن صلخ اانا ناتطصمل
 قمحالااوبصت الل اق ىؤدم ىمحالا مالل اهيلع لاق نأ ةريرع ىنأ نع ىو ررضاس ىسهن وشم
 مب ىوتسموتزاركوروكد وشك« ىونهغ عبس نآرخنآث فك ططىملذاعلا نعاومطقنتالو
 ىلعالا كلنمنوكيىذف اهيسملا ملا نكن يأ مالارخالئاسلا كلاذ لاسنف (ىنسعلا)
 مالل اهيله هع نارمع ل ؟ةروسف انكر ءاكييا سلاف ةلءالالدتعمابو تم امص مسالاو
 هك و ىتسبن شككت فكىرآتغك_ وج ىجنان لب فولأ يح أو صربالاو هك الا كربأ هوب
 ناطللا اذ نكمل لثاسلا لاقومانأ عن :لئاسإ لاه (يعلا) < يب وامارسبغتوف
 نوخدهجرب هد ١ ضرب نوسف آى او نوح ىو“ هلحبو بيغلاملاعةيقرىوأموهىذلا
 كةناكم نم طنب تيلل لاذ تيم ىلءبيغلا لاعةيقرأ رت لنا امل (ىنعملا) ية دروكد يصريش
 ىاينكناغ ملك فوناك انغك مدى رآت غك ف ىوتتم هديسذخ أ ىذلادسالا طب
 ىلا هجولابحاسا,هلرئالا لاتاشي أوهانأ منئسيعاندبسلات (ىسعملا) هور بوخ
 ناطلا نمركمل قلخأ ىفا فوقي نارمعل ؟ةروسوف انبر انل ءاكحاملارويط نيطلا نملعجتولا
 م الان ح و ريكا سم تفكى رت فك وف ى, هنلا نذايارمل نوكيف هيف خفت افريطل !ةئيهك
 اهات ةيسرافلاءابلاب ىرالانيعضوملا ف ( كلاي) مب لاب تسيكز اىكبم ىهاوعن هحره
 نماي لئاسلا لاتوهانأ من ىميعان ديس لات(ىنعملا) فوملا ىنعمةس رعلاب ةمئاسلاو فيظنلا
 :ىمتاهجرددشاب كناهربنينجاباط ىم فاضت نم هعفت هبلطتام لك ةغيظن هحور

 ىذلاوه نم ىرملا ناهربلا اذه لممنوكستاسندلا اعف تنأ (ىنعملا) هي ناكدنزلا ارثام
 الرس أ عسبطب رجال تارهابلات ىأب دبع نمأ دبع كل نوكيا



 ىوتثم لزالا ف حورااقلاغو دسعلل عربملادادمالا نعةفيظنلا قا تاذ حو لثاسنل ىسع
 كامتةتاذ ةمرععر (ىنملا) جوا الاسضابب ركنودركدوكهوا "لا, تافصو تاذ ثمرحو

 |مسقلا باوجو ,ىلاعت هتبحت هفوط كافلا قضى ملا سايمتلاو هيرشلا نع ةسسّدقل هتامسو
 نأب(ىعملا) هب نسح د شمدئاوخروكروركرب « نمك ار مظعا مبا نوفلك ف ىوننم
 ىه اريسيوأعبمسو ان حراسوأربف ىمسالاو مسالا ىلع هنأرق ىذملا مظعالاهعسا ةيقرلا كلت

 مسالا لاذأرق (ىنللا) يفانبدوغرديربارفترخ م اشدش م دناوخ نيكس كرف
 | ىتح ل بحلا شت ىأهنرسرلا هتقرخ سفن ى ع رهو نقشة فر صح ا ليغتلا ىل-ه مظعالا

 مسرب ه حت شكعدئاوخي هدرمنتربط ىو اء واسم اهعمراسو نضرالا ىلا هِتوُمْستلصو
 هتأرقو ايحر اس تملا دسج ىلع مظعالا مسالاّدلاذ تارخو (ىنعم ايي ىمش د ىنثال
 اتيشراصف مظعالا مسالاربث أن نم مدعلارثأنق ادح اواسأر هداع ا ىلع ىأئيثالسأر ىلع
 |(ىنعملا) يدشن فانردرايتارازهدم هدوبو محا لدرارن مداوخو ىوةئمدوخولل قأو

 الو هنمرثأن الو :دئاغالو جالءهلل سمع ل ةبحصو ةقخشو ذو فولأ ةئامج ىمحالا بلق ىلع هتأر ذو

 .تزمعام لاقمنا مالسلا هيلع ىسيعان ديس نم ىورامل ةلاهجلاو ةقاما نم نب
 ابر ه تدكنربوخنازوتيشك ارا قب ىمىمحالا حالسأ نع تزمم اك
 المرراسوريغنيولابلس ارم ىأ راع را طييلق قحالاذلاذو (ىنلا) تشك يه ديورن
 مسا اغاك تسنح تمكح تفك وِ ىرثكك# ٌلرتلا مزلو ةبعصلا ترسعتفادبأ عرزميت دن
 لانه ةمكمل اامىسيعان ديسل لآ 11015لاتو(ينعإ )ب قبسارنا دوبناجتكدركد وسو ق>

 [ريث انوةبارسو قبس هنكيولا ل عونا
 (ىعملا) مه اوددشارن ةوارنبادشنواء ارح ىتخرنيو

 مسالا ى أوه ئمىال ىنامج ض ماضي 5
 أرمةقحا جعردنك وب 5 ءاودر اس ضارمالا كيلو اود قدل-ا اذهل نكيرل مظعالا
 ضم لئ اسال ىسيعان دبس لاق (ىنلا) م تسالتبا تآرهتت سين ىروك مث روتسادخ

 هؤالتبا لب ىلاعتءرهتسبل ىمحلا ضرمو هل جالعالىلاعت هرهتو ىلاعت هتلارهتمحالا

 هللالات شمالا: شمالا متةءاو ريفر نوم اسلام توينلاءالب سانلا دش دروالهن اهتماو

 تالةنتقريت اورشلاب مك انولب ولاقو تاثيسلاو تانسح اب مهانولبو لاقو نوتمرملىلت»اكلاشه
 "الا ىلع*البلاو بونذللمذكست» ايمتالا ىنعءالبل اوديو ةعو متن نيطلخملا ىلع ءالبلا

 ل بويذلا نءرم وطتعس رأ دئاوف عابوالاو ض ايم الا فوناكماو
 درو [محر نكت سغرالتنا 9 ىمقئاقملا ىئادح نم ىهتناءاعدف |ىف صال اوىساعملا

 ةحرابىفأي ضرما كلاذو رم ءالثبالا (ىنللا) يدر و[مخزناك تسخر قحا



 ىورامظا نم بشاب أب ضرع ناو جرح ىعالا لع سيل اعثاقالةرلامنقانم
 ىلاعن هلا نهرعبيفا بنفي غتشي هنا ذورجانلا روف نم مظعأ همي بيسي حالا نا
 (ىنلا) مي تسددروراثاكودب ٌةراج ٠ تساهدركؤا ارهمتسواغادمخ شا
 عم ولكىلءرمخ أ .ىأ هرهم لعفوه تمالسع الع ىأاطلسلا غادئشلا كاذا
 ذلارمغ ءتلازال اجالمالو ةليح هلرمشت نأ دقتالدبلا آلا ممول ىلههتلاتخلاق هنالإ

 اركالدلا كدناطكم ماياوهما نم لص حتأمو ديهزلا ثلا ىلع ءارمثلا دسح أ
 ريح اليلئاليلقءاملا قرسيءاوملا(ىنملاز يامتزاقمحا مهددزدنيتجئبو « اوهددزدا
 | نا تابع امل نيددل قيبالىتح مكنماذكن يدلل قرسي اشيأ قمحالاورثأ "الل قالا
 مد نتسنوكريزوكت ارمهه م دهدىدرموددزدارتيمرك إف ىوثمغقراسةعبطلاو
 عضيىذلا كاذرثم ايارطشاوةدو يهل دبل طبعي وكلاسو كتر ارح رس قالا (ىنعلا)
 يعزي كشك لف ىم ىنعلا فرخعا مورو مالا دوربلارا طا نأ نسدانارجورد تف

 فوم. نم نكي هرهى دع انديس لادو(ىنعللاكدإ
 داشراو قلل ؟ريلعتل جأل هل از ارتحالا لاذ نيحالاررش نم نيمأ 1و
 نا(ىنعملا ) ار ؤارثاابديشر وش نآ ضن و اغتدنكرب ,ب داري همز ى مالم سانلا
 و تلاد 1 .ةكولم قافآلا تناك

 سما نااكسف للا نمدرب مه :
 تمصن ندرك !رئاوذاشبا 'تتامحوابسلها هم“ 9

 :مدع نأ ىفو مهمبح ناس ىو أبسإ .لهأ ةستدا ىفاذه م نام حاردايننا
 هابودشناشابس قمحامدزك « اب ابسرهأ ةسقدعآ مدا. اظىممهذ

 .اسنرد «تالكسن كر رمش ل يسن ف ىذا عا حاملا 1
 ابننا (تالك) ةدايزلا

 ناكدوك لو ىمتناببصلا نم ص ملا ىف هممت معلا
 صخب نونأي لاغطالا (ىتسملا) 0م ,ورس سب نان اسنا

 لياهرهاظلرظنتال اذهابفةدنعتسةعصتوارس مهصصت قاجردنم ىرت ثرصبت ناوا مركتي



 (ينعلا) هاجارو همهردوج ى تك .٠ افايندنرك اهزم>لا ىوتشمابناعملاراقلا
 الوةنزخ بلط !تابارالا عب جفا ذهاب ثنا "ا نكل مممصأ اريك الرف نولوعي ل اغطالا
 تايارغ ىف ةبب رغارارسأ ىرثهيفرظنلا نعمأ لب هين ةدئنالب ذكر لزه مالكملا اذهلقت
 م ظع سب ىرعشدونإل ىم ىلاعتهقلاىلا لصنو هب مصنتت لزولا ف نذل ازنكلاكىه مالكملا
 : (هركس) ريبكل ا اهانعم مملارسكت(هم) وي شيب هركسر دقوا دق و. ىلو همو
 0 و (ينلا) 1 ركب ب رعذلموملأ
 دوجولا امنا اوهطعردارأو الع ديزتالة جر .ركلاردقاهردت نكسلو ةدلا ةريبكسصو ماظعلا

 ىونثم ضقاثتلااد ةسالاعةروصلا شبح .نمو ريك لعونلاتيح مقال

 | تنم (يضلا) مذ
 يلع ةلسبلارادةمةروصلا قوةما هك لوطلاةدئاز 'عسولا

 5 هيك الامل قوطي ورش رجلا ومما رك لاشي دلو كر
 عج ةدلبلا كلت ىفو (ينعملا) هب ورهتسشانو نتدسهلج

 دارملاوةوامشلا اهسنم ةبانكمسههوجو
 | دات ق رسكرغن هن ”ىأنثهسب ةرشملاب

 هسوجزام يل م نامت يقي العوب .اوهيف ما هلونورءةسشأن نمونيب رود سب كي

 ىرقلا ميبداراباءلدادعالوئال ورفعة ابلائلنفر (ىنصلا) م راوخمتط مامن
 ىوقلاو اهو ذاقلارةيماناوةمخاولاو بن زووتلاك اند, ةفلعتلا ةيناسسجلا

 أ ب اره اسك
 كم اوك 0 رجع ورانا
 ببشاىلاىلاوباهذلا ل٠ ةناحور (يسلا) من مادشاب ث لارازهرك نخب
 || ناك ولو ىملالا بر ءلاهلا لسير ىذهانالندبف سن نوكست فول ةلامتناكنا الثمين
 سب بنا ف كع لامثتادنء4ةميئال ستالره نكلاربطم ايئالا لها دءرغاألاا ل
 ةئالثلا يمدجاولا الاذريوعلا)) :« دز» فا هدياويركن ولسا 6 ريك ديدي رود
 لجرر سابو يمجأ ةقيقم ا ناماس نمو صرع هدايأو يصبلا يع ورق دلار الا
 ةتاوط يمةلذلا ل ردم اثج لفاغةرخآلا نمو يم الهر لح نمسا د هاش ءيبمىأ ةلغلا
 || دحاولا كاذو (يدعلا) ير زالنسوج لبث نورد نك م ركث حمو شوك سب

 | هدارأوا بها ةيعشر#رادغسممأ يسوي زيخ هر ممدلا مكي دانييل |



 ليوط سالو هونزيذ ن كل ةروعلا فوشكم ىنعجهشالءةهرو نابرعو روعرخآلادمحاولا
 ةسلالا عاوأيزهاظلا فو نايزمو سافمنملابلا فهي حاس نائءامملاو لاما! بحدارملاو
 يلجو الموت جاكي ىمه نم * دئسرىى هايس لن اروكت نك ظ ىوتم نأشوذ
 مهرا دعم مكو مهب أ مه أر نأ ل صي ركسم ذه هيبحاصل صرحلا,ىمهالا لات (ىنعملا)
 هجكو ناش الناب مدونشىزاركت نك ط ى+ ءارمذلا لام نمناخيورغتلا روض كري أ
 اذه صرحلاب ىمجالا نم معسال لمالا لوطن مسالا لاقر (ىنعلا) اد دلي و كيم
 | نيزناسر تفك ه نهرين لو ىم نط ابلاورهاظلا ىف تولوغبام معاوصأ تعمسانأ منمالكملا
 اذه نم فئاانأ اهولءاملاو لاملا بحبي ناررعلا لاقر (ىنملا يي متماد ىزاردزا ديريبدك ه منع
 ىلي فرط نم نوعطغتب ىأ مما در انك ا نريد كة ف ىفو ىليذ لوط ن ءاوعط شي رأي ركسملا
 لاتاضبأ (ىنلا] عدن مخززا شبر زي ركبزيخ م يدم كيدزني لن تنكر وك ىو
 نمفاخوامد[نبانالدب لاو برشلا لبق برهلاومو: انلا بيرق اركسجلا اذهر ظن[ ىمعالا
 نارايرتكيدزدوثيم» ةخشم ىرآكك ديرك مهر كف مام ئماضار غلا نم فاذعاكراتلا
 هيبنتءادا الأ ىعج له برخأ نوك-:تاوسأو كَم دلوغباذكرسالاو (ىنعملا) يله
 اننمدندرب عمطزا همم دءوا تفك نهربت قو ىو ةفتالوءابح اايوءامةراءاوظعيتسا ىأ
 نوبهذي عمطا نم ىليذ ىلعدأو ىنععٍرس» اولاقنابرعلا كاذو (ىسعملا) يمنا
 هددنآن وريبدنت مارر هش ىوكم مماتما كانا 4 عطخب ةوط نم نوذحأيو

 لصاحلاو مهنا. أو مهمشب نينوصم ةدلبلا ج راخاونأ (ىنملا) دل
 ايندفا,اولغتشساو ةءاطلا اوك ىل د .:قفاوراس ةعزهلا فواو-راماوتاوةدلبلااوكرتمهنا
 قاودجر(ىنلا) « كن ىفىو ربتشوكءرذالبل ه دئتق ايهيرف غرم هدناردلاإل ىوتش»
 ةمسلا نونلار كب ديزنوه لب نكسنإل مل ةرذربطلا لاذ ىلع نكل انيمساربط برها كلن

 زدهاربط ىنعي لوط مو عة رئعمامج أر هت ىتلاةيسرافلاىازلا ذو ةيقوفل
 ئالوه فيفا ىف نكلر ةروصلا ره[ دي ءالوبشم ناك اذهلو ةعتمالاو
 .«يدكرازامنارضحا م غال مخززاو لش خهدرم غسل

 ذو (ىنعللا) ىربلا بارغلا
 ممالفم تف ةعضر أبن دلا ىلع ههر شت دش نم ان دلا ىف ءءاظع تيسبو كلغل ا تابلت برض نءأ لاري اياب أت اظيملا فارط [لئم ةعيفز

 (ىنملا) عريس يو هرج شن دررخزا كي ره م ريش دي هزاذوج ل دروخ ىم*نازإل ىع
 ىلءسيرملا مهوقث الثلا كت لاقا دوار بالك اهيالطو ةة,جايندلادأ ىلعتببلا اذ رعشأ



 !ننه]
 امديدقللا تيملاربطلا لاذ نماولك أ اذكءاباولاملا بحور مالا لوط بحاسو ايندفا
 م راس ف ولك أ نمقثالالا نمدحاو لكو ديصلا نم عيبسلا لك[
 دروخ ناز هسرهالل ىونشم ىلاعت قا نماراغضو هياولغتشا مهقوذ

 اوراسو ةفيملا نماولك [ةثالثلا نم دحاو لك (ىنعلل) يدش همو كرز
 ىمايندلا مههستالنأ اوداكل ايفأ ثالث ل ثم ءارعكةماسلاو مظعلا نب

 ةعبسر بروج تل ودق وحظ «١
 » تيهرا ديباتقلش دليم ءار إو ىونشم اوبهذوارطنثوملا بابةجرفنمرا

 ايندلا لهأ لام بح ةياكمملا هذه ثنأكا الو (ىنعلا)

 نو ئماسو ىعدحأ ءاربال الب قب رط ترملا لاذ تالرظنل ىف أي الره طريف نا
 يبا اذهرظنأ (ىنلا) يينتةعن تنبه كرسناكش ني ,قنمم اوراكل

 لل ناباسلا ىلع(ينعلا) عنان
 اذا سورعلاتن :نط دوحو فانز مك هتموَر لمألا

 قااذهااهبراقأ لرتدعب اهجوزل سورعلا قزتاكح ور ىذ ل كهنمريعي جوز ىلا ثاسرأ
 انآ حرشل تدم سا اذا كليلص لوسي الو 1 ايلا مس يرحل بأ :فيكو ةجرغلا
 انلاىعالا لاذح رشنابب ىفاذهي نما دزاردهئهربناروةتزيترك ناو نيدو هدد.
 ليوطو صب رملا ىأل يذلا لب وطوه ىذأانايرعلا كلا ذورتاكمميىذلا مسالا ل اذو دهبلل
 لقنو دينشت دوم ل موي دينشام ل ىم هكسنادار لمارك 8 يردشم ءامجاو |املا بحول مالا
 ىأور هةسشانةثالللا كلتناسمل نم ةصحلا ثدرأ نا اذهان (ىنسعملا) هديطدرخ
 لوطوم كل دوو ىف ممصلا مكحو اد ازومسب ىذملا ىرت لفن ىف هريس أ ةواقشلاب نيموسوملا

 ةوهراجنوج مصتخر ىأ فن ل فتريفو «دفت تؤم عم اا دنرمربخ هم لمالا نأ ها لمالا
 موكب ارا ١بيع هوجيوم دش تسأ صرحإو ىوشم اهيا سدو عرسي

 الأ ىولم | عه



 ,ىسنب ىأ ذل زلم

 رات سيئاروأ
 كلانا ىلع فومابأ

 مانغا كىدارذانومتتج

 مانالا مول اواو هللا لهأ
 ديار مكىدزدزادصرت هلام
 ١ كاذالامهنأ

 را هدوُسنابزك ةراب ىفاتساك وف ىونشم

 بنما زاك ردكصة ل يالا ل#ولاساسبلو
 اظن لو بذكملل بوسنلاةير اعلا لاسملاىل* براطشاناذك هئسظرا كلامنا ةيرام هدب وع ىذلا كلل ىأرا وكانو اين لا ماتم ٠ ديدكلمارثيرا# نوح ماتحمل ىولشم

 ؛اننثا

 برعإل ىواثم انيشرانللا بوبع نم الرتيالو همشنبيم

. 

 ااتاوقلخالب

 ءايمسلاهئيع (ينلا) اي هراتسهء كتل يشم و ذأ روكم ثمر ذ كيدوخ
 .٠ لان صرثو تسسلم ايذدد ملف ىمهاثسهتلاب مكرم ورثملا مكدعي ناطبشلا ىو ىلع هرم ةنوعطقي يناير علا لجرلا ليذو وعطقب أ هيذباوبهيدأ فاض نار علاو(ىدللا) م ذرد كانهردرمنماد « ديريرثناما دهك دستور وعلل ىج ساشا بربع نع «ويع هئاغش نلف وط لئاةلا لوفر دنيا وسانلا بويها بلاط هلاعم

 ,رنايرعو دمآهنهربوا إو ىم لصالا سلغم هنالق ارسلا نما دبأ فول سيل ةقيشملا ىلو فئاخىأ في دونت فوصومسلشمم اين ف لمعي ىذا ىأ ايندلا لجر (ىنعلا) جب الايشنأ
 انايرعىفأءايندف لمعي ىذملانال

 دلو ىلا عثلاق امدهبلفريسي قارسلا مغ نموانايرعبهذيوأ (ىنملا) م دوشيم تورك ضد مغر هدو
 هلم وكت وأ ةحوةثام هما دقنوكستهتومتقو نك (يملا) هب شب وخسيتناا ديآهدلخ و شيب ءحؤددس د ودك ك متفو ال قة مذا
 ناوي ىج هلام ةظان كلش هجر ور ىلع أب هفوخ نمو ةسربع

 رار علا هلوكيال ل فطلا نام ىنعملا) مب راب درا ش دحر هيرك هراثدشناهارلغط :نوح لب يرتشاكرصض نركي لا عم جرأ ناوابك" اب نوكي فزنا سم ةعطق لفطلا نا نال أ نا (ىنعملا) يدوشنادنخ هد شزارك هراب د هل ةمئال ىذلاردملا نيبو ةميقل بح اسرع نب قرضي الذل تاليا لا بحاس ,رثممإم ةردعا ىلم اكمدوكي ل غطلا لاذ نال فراعتملارهاكميبهاب!فزمخلاوهو لاقل ىسلعةااممل (ىنمملا) هي لاموترزنؤتي و9 تارك « لاغشزاريكدوك ارانكنوحإلا ىرتمالثعلاناذملو انيش لدتا لول( ةطلاك نيش 4ةراهمالدللعيكذلا | ذكربتلا ىلا هلع ا درغنم بهذو اين دل ىف يبالغ وها لب لام الو بهذ هل سيل نا ةقيتح ىنقلا رعي نامزلا كاذ(ىنعلا) يراهم هيكلة كيف م :
 بدلا لهأ لام دهر هما له «القسمل النعي

 1ك

 دشا

 نامل (ىعما) م دبيط ىينيفورد لام تارب سبب

 ناز ضرالاو تاوهملا تاريمهقو ىلاهنةومئارأ
 تمازوا هكدشم ى باوخ إل ى ماومات الواولك

 انوحنلل كم هلام قرسي ىأ ءقاوجي ب هذينأ صالا الا ذنمفا ماين ساتلا كوم عقال مخل اىر( ىلا لارج

 شاول



 (مهم)

  شكش وكن اال (ىندعما) هب شديارضسن شيوخ سرتز سدب شك وك اهجب
 لاذفاو متنااوتاماذا ماين ص انلا ىوق-ىنمهموي نم هظفوي مال لا هيلع لي ارزماندي_سوهو
 ىأر خطت هسينأياوذل تراصاه رو اهم ىلا قازرالاو لاومالا ىل-ء هفوخن نمتقولا
 تناكودبلا عضاو املم ناكها كفل! كلام هنبانا لعب و اسبلع ءملو هفوع ىله صشب هي رن
 زير زش دا دونك ضاع دبئازز داس الج هسغلإ ةنامأ هدم
 مهلبعو هلم ناكنأب هريغو مشت نم لانعل اذه هأ نامسراذك اضيأ (ىنمملا) ينام
 عما متاوها ىلع هوحسرخوا ندا اذهل م هوفرسريغالةيوين دلاحلا هلا لج الايندللا هله ىف
 تفكم نوئنو :نالاطنباىنزا ا ىم هيلع نوذئانو ممل“ ىلع نوغك اعوءاسلم# مهنا مها“
 نونغلاباصصأ ءالّقملاىأ نالفاع ةضس ىفرءالهلا لحال (ىنمالا) ينولعيالىنر دريل
 (ايندلاة ايلا نمارهاط نولع) مورلاةر رس يف هللا لات نوطعي ال نآر هلا ىف ىلاع هللا لاق
 (نولفاغمهةرخآلا نع مهر) ثلذريغو سرغلاو تابثلاو ةءار زلاوةراضتلا نما همركأ
 .ايندلا تاووثل سم ةوالح قرذ نودع ىربكل نيدلا مخلات نلالج سنا ديك ًاتمه دعا
 انا ثملابلا ساوحلاب اهتاوهشنوذنادحو و اهتالاكو ةرخآلا نم مو ةرهاظلا سارحلاب
 رج ىف مهتارغتسال نولفاغ مسه يمووتم |.:دللا تاو هش لم ناو ىدبالاءاهبلل ةسبحوم
 ارششب رخو ىدك ئدزدزناكر قيوم ةعمذلااهفاسوأجارمأ كانو ةرشلا
 هاغتشاودح أ[ ةرس نمفئاخرهاظلاءال ع مادحاو لكو (ىنسملا) ككىسدرادني لع
 اريثك العلن ا ممزيدح او لكو تايولا ميلعةييضةالثل نساثل ا نيبنتحمىأ لسعال | سدعتمو
 دحاولا لوقب (ىعلا) يد. دوسراك زوم دوحه ديريك مراكز ورهكوادي وك ف ىم
 هسفن ةئيللا فو ىتثو "ىلع نوبهذيق املا همر لمعلا نعد عبلارهاظلا ءاطعنم

 فرس دسيفلاتقولاو رمالب رصملاكل معالم لسملا نأ ليلو د غم ا ليملاو تقولاكلسمتالا
 ددروآر مراكز تفك 3 ىوتنم ةيوينالا هعفاشمذذلتلاو لعتلا ىف هرصحال لمعال ملا

 ىراكن عى ولغشي قلت لومي و (ىنملا) يقلحاتشناج تسي راكي قرغ « نلغ
 ةَدِب رغهحو رلمعلا نع لفاغلا نكس ليسعكلاو ةءل اطملا نعى د نونأب
 نال ءةلح ىلا ةلاطبلا ىف ةقرْعَت_-همحورلاحلاو وا «ةلح ىلا هلعبلمسعلامدعو ةلاطبلا
 نوح « ناثكنماد ممكن اسرت روع» ىونشم ةلاطب لمجريش نم معلا ليصختل ىلا
 هنا معزي س اباملا نعىراعلاك ماعلا اذهلثم (ىعملا) كي تاشلاكنحزا نءاد ماهرأ
 ال ليذ بح سان الئاقسابللاو ز نم فاض نابرءووفل#ريغ نم لعل !ةلأ,سيلتم

 دسلب ىونشم عفاش لمعالو عفان لل سيل هنا لعيوفو قاما دي نم ىيذ صلخ فيك ليوط
 نولعب لق ناغ (ىنعلا) م مولا نآدما دب ىاردوخ نا .٠ ملعزاهنادلشت نارازهأ
 سس



 نقلا

 نهنملا ةارسكندبلا ىفةيراس فاير مصأ ابنا هور رعي المرخاتلا كلذ نكلو !ةمشيو مولعل ا نم لضفةئام عي لعد معجال ىذا ماعلا اذهابلوغبذ هال ميعمنال فيكن ةديدعامولع
 2 ئابحابهتدارا تلعت نم ىلع تا لك اهضيغب اهبررمأب ةءاقمسعمل ا ىف

 !ْنملاقىتلا ةنامالا ذه عيل نخ نيغيلا عمةيولالا قالخالاباهفا سنالالا
 ضرالاو تاومسلا ىلع ةنامالا انضر ع انا ) بازحاللا ةروس ف ىلاعت ةوفدن
 7 ,امولط ناكمناناسنالا ا لمحو اهنم ..ةغشأو اهنلم ع نأ
 نع ةراهعومو هللابعاةبلاو هللا ىف«انذلاب ميظءلازوخلاانرسسذ دقو مظعل ازوذلاب اههصرب « ىلا
 «ىرهرجر هتيساخوادنادإو ىو اعلا اذه لثمو ىمهتنا ةطساوالب ىسولالا ضيذلا لوبق
 ناسنالل هذي رعئالع أوذيوين دلا مولعلا نمديحونت ارسو ىنابرلا لعل ريم الر اهلا لممئاذرهوجح نام فو ىرهرج لكوارهوج لك ةيساخلعي (ىندملا) مب ىرخ نوحدوخر هرج ناس رد
 اذنه لوميو ةرشيملا ىداب نيم دعلا, | ىلع شام ةدارالاب ل لرقم ساس مسج هناو قطان ناوي هلا

 ةقيمح ىأ ان اوةمرشلما نم ىماعنب ءاط نمو ناسنالارهوس
 الا حورلابفرمشو ةيملالا مكسحلا مولعد لضفر مزيت رسحأ ىلع ىنعملاو ةروصلا ىف
 دلا لئاسملابملالعماو ادع الاهثنا نم ددريملا دز 3 ددؤالو العدا دزل نم نأ لمب
 : بهن حالم يم مولرح ا ةبعرشلا ماكحالاو

 قئاللشل ادئمو عرشلا فوه ىذلا اذه لعن (ىنلا) ما
 اري أقئالت:أرظتاو كلناذ فرظنلا نعما نك لفعلاو عرشلا فن يلبال ىذاا لعن

 تميت ىو هدو درمرأ لا لوبقمثا لعنلو لوبقملاربضوعرشلا ىف لوبمملا تلمع ىني قال
 عاتم لك ةميق لعن( ىلعلا) مب تويمحا ىفادئاردوخ تميت م تسيج كاد ىت هلاكره
 اهي اه دعس ىمه لمه“ «رما ةهةدرو هنالقمحتل اه اهل بن لعتال كل نوكتأم

 موتا داعسلاوث ارضا عومفلا درلعت (ىعملا) 81
 ىمتيرشلا ساجرأ سلحو رروطتل مؤ ثم سون« فيطظنرب

 ,ىنادباك م نبات سني  اهلبع لج نامل

 دوك[ نمانأ لوغتو ةمايقلا مويرلعت



 /هللاناو ءادعل نم ةرخآلا وهف ميوقلا ع رشلا ىشتغمىلع انهم فن ىئص نم
 'نوشنخاكنرتو ةدورولو نول معن خنك امالا تور الو ايش سنن لظتال مولا خنيث. ارجأ
 تنآ(ىعملا) ع كين تسهردوخل هاراناركمب هن كيلوت نا دج, د لوسادنآ ف ىونم عو لاو لوصالا ليلغت دعس اين هلا هذهىمولعلا حورلي هنن كيلعف نوتومتاكدورشحتو
 كاسالرظنأ نكسلو ةمالاعامحاو سايقلاو او باكل ىهو نيدلا لوسأ كلن تلع
 مالكملا لوس و هقفا لوس أ[ تام دبا ده هقا نمل طاو .-الرظنئالالاو ىلع أ هللا ىلا لوسولاناف ىلامتهللا ىلا لست لاك ؤو هنا: ناكنا ةتباشل اكنايعاوهو
 نمو مالكلا لوسأو ملا لوصأ امهونلوسالا فر ةرعم نمش كوالا (ىنملا) باطما “ان نمو نيلوصأ نم بك م (تنيلوصا) ه6 هءد هى ادوخ لسا ىنادبهك ههب شيوخ لوصا تنيلوصازاو ىونشم ىلوأ سن: لسأب هرم لاغتش نام العلا كل ادي ادهربخ نما ديذيال
 رطشلا ىف لسالا درفاور هريبك اهذلسغخرسأ لعن ل ف:لوسأ كل اغئشأالا امسبيلاغتشالا |
 حاولا لوصالا سمأ ىلا ارظن سبت ىذفلا تالا ىفهدارذاولوالارط#تلا ىفءهجويفاملا |

 ادح او لسأ عملا ثيح نمولوسأكارللا “ب يح نموهفر دما رلقالسفمءاضنلا حول قل محلا لكلا لضم ةبترهو ةب انا نعلا يف ارظنو ديرما رداسلا ىداولا نائل تال |
 ا ىتحسءاضتقجارامعاىأ لس.ولعب ارىونلاةعن أطل ءاوبمط اون الوموان ديسسلاف ىخأ ايف
 .ليلالب ةسالاور وركذلاب لست الق الامل [ىح أ ابوءاه لا ج ورعلاا ىلع نور دقت هبدس
 ئيرخ ةذسإلو باكا ذهتعئاطسو عوفي :قَراماهلالاز ىسهلالا فشكلاو دشرملا
 ىوتثم مهركُش مد وأبس لهأر ورسة فسر فصوناي اذه تاير ءركشانوايس لها
 ىف تبا يبق مملسأ (ىنسعملا) ياقلب ايساز ىدنديمر يحن« ابسر ها ثآدوبدبتاشلساوإب |
 ءافللا ب ايسأ نع اوضرعأو اورغنت قأ ىدن ديمرىئأبس ل هأ نال مآ مهو طظوذمملا وللا
 |ركسشلا ببستدصقلا لسأ امهناذللا لالللا ىذت دهاشمو ب ررغلا بحوملا دايقتالا يهوا

 اربحزا ٠ غارغابو عايضنا دنج ناشدادإل ىوثم تاعاطلاو
 .نمو مهله نم لجو تانسس و عارش مهنا مهاطصأ (ىنمما)
 نم موادج مساي تيس ةلسق (أبسل ناكدفل) أيس ةروس ىف ىلاعت هللا لاق باقل اروضحو
 | ضرأ ةمعنلا نم مكفزرامىل* (ةلوركشاو مكب رق زر نماراك ) مهلليقواعتو مهداو نيج نم (لاعتوديع نم )لدي تاتا ةردن ىلع لد( )جاب( مهك اص برعلا
 مك ام ؤرسلا أبل ىأ ىركلا نيدلا هشة يلالج ىهتا وردك كش نعوض رعأذدوفغ بر هلل( )ام اوم بيطل ترد رق نايث فو بيرغلا هيرو ةيحالو برذعالو ثوغرب الو ما الو ةضوعنالو خابساسمب سيل (ةييملةدلبإ أبس

 «غارفرهناتسادنا
 لابلاغارف لجال م(

 ىمتيآلاو هللاتايآن معآ م



 دعصب | ئالماعمو سوفنلا ف اسوأ هي ظْوأ تاعاطلاو رك ذلاراؤنأ نم 6
 ةيئاسنالاة دلي شيعلا نمدغر ف نيتنملا نيتاهنيب رسلاتحورلا ىلا دعصيرسلا نمور بسلا ىلا
 ليس ميل ءانل برق لاما مول لدبواولدبفاو ةرعأت هللاالا اال ة مكى مو ديحوكارزيل ةلباق
 كنتهراقىريزاو دانا كسب وى ملاقف مو#نليصفت ناس ع رشا ذهاوانرهت تاوطس
 ضرالا ىلع عقتراصمالاةرثكو راسل ةرذو نمو (ىنعملا) يب راذكر هرربعمدشمم

 م ننكتردورهرهويمئربزا تفرك ارمرءويمراشننآ ظاكم 3
 املا ناك اهترازغوةهك اغلا ةرثك موزي رطلا الو كسك ازغلا كلترانت تاكو (ىندملا)
 اريك ألاف مالل اهيلع هنا دوعسم نبا نيم ىور ةلفغالا ةمعنلا ةرثكمهتدازامو بقتلاف
 مناف وبما تساوخانى دشرب ناش ناتسنخر هردرسربلسإو ىو ايندلا بحر تكلا
 ماي امن ىف صرالس هسأر ىلءدح أ عضراذا (ىندملا) نور عمزبلأ ةلسر ىرهوما لاق (هلس)
 . ىسكى ئدناشفهويمت آداب ىم راس ارث ىذلا غزي الب ةهك افلا نما ألمت

 د هريشولورفثلا كلاذرتنب ىذفاوهءاوملا ناكو (ىَمل] يي دبا هما دءويم ناز ىدشرب
 ىءدنو رىدرورسرب ٠ هدمآريزات تفز ىاهثوخ وجو ءريشك|لامذأ القرفلا كاذ نمو
 ةرالل هوو سأر ىلع تيرضر ضر الا ىلا تلديو تنأ ماظل اراك قاثملا(ىنملا] هك هدز
 ذلا فان امدرومنال مهنايغط دارا ابل مهل حرر :رثكت ناك امو اهتعا

 «نشلكه سمو ىم مكلبت تاكنم سف نتاك اوسف انتف ىبغلا كيلع فان كلو
 هنردغال ىذااريةفلا نع ةءانكماملا دقو م لحرلا (ىنعملا) يي ركنيرزنا هردى دوب دس

 نمئثنادجو ىلع هل ةقاط الى ذا اريل ىنعب ةفاطل ا ىنعمب بان نك ىف باي ظل .

 هم هاير زرد قفوكه حلك لسإل ى مارانز لهج ىأ بهذ در بهذا ةرثك
 ١ 7 فأكل مشب هعاكب لكلا (ىنعملا) ّياؤزاارصص كركىدوا

 ءارمصلا بئذو لجر تح هأطي ناكىنعجب ىشاملا ياكم هرخ[ىفءابلاو فاكلا مشن فوك
 تدك »9 ىوتمم ءاذغل اةراكوهراوثل ا نمءالتمالاو ةمدقلا ىفنلك |
 !نم ةئبم .أةيرملاوةدلبلا تراص(ىنملا) 4 الرتس ركز امهىديسزتنزب « الركو

 ميركيرك وف ىم جايتحالا مدعلريبكسلا بثالا نمناخعالزء املا سيتداكو بئذلاو
 نآبموقلا مثحرش تأ ناو (ىنملا) .موبفاموي دش تدايزك « موفىاهتمعنح رشا
 (ىنعلا] < مقتسانرمادندربايمنا مهم ىاهتضسزادب؟عنام لب ىوانويفامويدادزتتناكم تلا كلن
 اويهذا أيس ل هال ءايبنالانالم ومعن حرش نم هئاس مزلالاو ىلوالا مهلا مااكملا نم عئام أي



 ةروسابب
 قير ط ىلا ىدهتوتلا ىهو ةماقتسالا ب رط نم جاجوعالاىلعتلببسوغتلاودوه

 لهأ ةومنلل لا «ىجم نام ىفاذه # اس لها تصتطق ح ناربمغي ادلب يع
 لول( قعلا) عد يدر ل اناهركو دندن اضرب
 ونادرا انا يرأس

 ما ىمج(اله) جمرك دبضترا رك بكي ع ةركر نة دش دوز ثمعأ
 بكسركلل 1 (ىنلا) .ماهنتساةادأ .رملا فاكللا مب (وك)
 تاك املا تاوفدلاو كام ابابا لاو أيلق :الءوكرح مانئاركشلا

 كاركش 0

 اذه اومركلااورظاول 03 (ينهأا) ب دنكسا!ىرأ
 .الاو طا ورك نى دالي ن مة وظعلا

 بياع ولج نملا يملا( ةدلي نركشد خباب هد .دهاوخر كش
 لمحو اضءالا كلي هو ىلا تق انا ةدعت بلطي والحر بع 0

 ٍىتلاوتاعاطلا ف :دءقلا مدقلارأ ف
 ق مانغا وعر ميلا ضفو ملا .ظالا نيعلاركسشو تادايعلاوتاريشلل
 اروكشدبعلا ىعتوارش ا مب .مهدالو اريخامب عم
 ةرةمهتالالهأ كغ: ىرتالنأديثملا لانة الا عاؤبأ ماثعأ

 وهروكشلاو“ لال .ثبئذلاوهرك اكلاناروكتلاورك اش
 2 1 2 ٠

 ةمعئااو ركشلا نما

 ناني ذالارأ

 ةرذلاو ةمهناا ةرؤرال

 :ءاذك ءاطعل انمانريم نمت
 ىغام ل ىع امهم
 ضو تاتبلاالومعالا

 باطنالن 2 75
 ءرنأ فطين افالا ثا زاك )ل اءتهقالاقغارمن
 رك



 ((ففق]
 دنتفك ابنا ىم نيلماعلاءال علا عمذأسعل او نينمر 1 عمءايقشالا لاحاذهو (ىنغتسا
 ةلم مكبولق قءابنالا مهل لاق( ىنعلا) «تسيتق ؟ىمانش حز نازادك ب تسيدلع لدرد
 |لاقق لركش فيكس تاعفام هعمتامفو كد مدآت اخ ىسهلا هتاجانم ىف لاكهناعالسلا | لضفأ ائيبن ل دو هبلع ومن م ىوي ةمعتلاردق مسهفلةف 5 ةلعلا كانو ىون هم ضرمو
 ترف كراهبردممعمل و دوش تلم كل جىوزا تمعن ىم* هركش كلذ ناكف ىتمكلذ نا لع
 ةروسي ل اه هلفا لاق ءشارما ىف ديزي لانو ضيرلل ماعطلا نوكيتمونايغطالابيسو ةلعبلقلا ضرل يلا ةلج نوكت (ىنما) دو
 مسههمأفايئدلا بحرا م راخ قافنلاوثلشلا ةرصثتسن اف لزالا ىف مهتوامشريدغترذب
 ذه نم ةملس مهي ولخ ناكر لو تامآلايدوعشلا مهب ولقت قبيل تح مهراسبأ ىمعأو
 ال ار مهتعداخمو مهتافنةدسفمدا اولعل ضرملاو
 3 ١ .ننوتبلاو لاملا مومغني الف ةرخآلا ىف (اض رع
 نيدلا مخ ىسهتم | هءاذعولا ىف هشلكو رنكملو هلامالو لهأ هعقنيال لهأ و هلام مالا
 ردكوا فاصوت دك ش وخان لج ه رصمىا دم ون شدي شو دنجل ع ىريكلا
 ,اسىفاسلاو ة:.>ريغاهت ستر اصشلما ده تيتأهْيعَ زم مكن ا غطلا ىلءرصماب (ىنملا]
 (ىنعما) ب ىدز فك ىوربحررهش وخان تنك ىدلتا" "(ثوخ تى ودع ءونإلل ىمار دكتنم
 ىو نسحريغر أس اديو افك ة بلع تم .دو تءتتو ولك تامل رمثلا يالا دمت: أ تينأ
 ,دشاب هلكموا هكره لو ىماريغح لرظن ىف ىودمملا ضرملا ملاذ ةطماونرا ماهي دس ايوا نمعثل اكن م لك ( ىنملا) عر ديرو ومر ايو انش آد شوا كره لو

 ابل ارسكم هناكس ذ ةبشملا ىف ناكدح او لكو ( ىنعملا) جب مرتو تسا هه سن واوا
 اذا هللا نال مركمي زعو عرتدعو ريبك ذل دئءاضي أوه ةفراعم نب و كن سيلا ب رغفأ
 صالخالا باب ةهحو لغو ءاع ل معل او تارجملا ا لعف هعنم دايم نما دحاو كليب تأدارأ
 دوارهز تسب راهب نآريثأتزا مهنا ىع نيماسلا بح امهر و تاعاطلا ىف
 أى «رهزو ىونعلا ضرما تارمثأ تنم مسهولاذهتلبح (ىنعملا) تسب راساضعا هل
 هلةساتءاضعالا ةيقبو بلل اىفالا ىونعما ضر رم انوكمالو ىرأءاضعالا ةلسمح ىف هررض

 | ىهوالأ دادس َت دسقاذاو دسسملاا ملص تولصا
 ثان (ىنلا) كدرغ دهارخث دحنآ اب ركذحكهدوز دركدياسبت لع ناخد إو ىم بلقلا
 تيا الاذن ركشلان ال تدركى عم دركنوكيفروغلا ىلع اهعف د لعفتنأ كي ئاللا ةلعلا
 ةاهتلاكبنأيركسلاو: ذا ةمعطال نمذحخ أي ال ا دسأت ةخ تاك |! ضيإ ركل نالر وظينأ ب لطب

 أ سس اسس سس .!/ىوخيرهإلب ىم ةيئدللا فراعلا نمرفنتي ىوئعملا ضيرملا اذكةنم

 :ةذممدنباد جف تادروهنال



 كل املك لزتإلاذا ةيوذعملاةلعل ا تال (ىنعملا) مك دوش شن ؟دسررك ناوبحسبآ « دوش
 الئاملك الثم ةكلهم اراتكيلعربسي ةايملاءامثل ل سو ناالثم نسحريم نوكي أبي انسح

 ىأ تسدرد ىف تدكسحو ثو.ءيهأ
 توملاةفسلا كلب دارأو دلت ايح توم.نوكسم .ىلملا ضرملا كاذرمالا ةيئاعسأرعجو
 ةيئامةيلهاجلاةرغلاوراعلاب لص ىألا وتعمل
 ميدشمدنكو نغ دادمأب نوح « دش دز لدىوزعكتا سب 9 ىم ثاحور كلالولا
 بيس تراسالن دبا نأ ايحاؤمبلقاراصولا ةنبطالةيذغالا نيرشك (ىئسملا)

 بولغل ةثةعتم ضأ رم أو فيفاصلا بولا يح ةيهلالا فراعملا ينعي #

 ونلا) عدثراوغيت دشتي
 الد 'عراس لدي راصال ميركتلاو مظعتلاو لالداب

 لفعىانش" 9 ىمئلبلن ض رم نمالا اما ءذهلتناكامو ةرابتعا الور دقال اريشمس
 نوكيا مل ءامصلاو ةبحلا ةهجب نم (ىنعملا) جالو دشاينوزن مدرهدوش نوح « افسزالمصاب
 بر !ىولا ىرهوملا لاق ىسهل الإ بلا هاد ديتءاسو سفن قانراعتملخسلا مزشلا

 ا1ذرالعلا بح مداعملا لغم عمدامللا ل طفراعتنا أ
 بجويت بالا سفنلا برقتتالؤتأ قاس ك تس: نوكتائيغي ل عا تنأ ةيناد سفن عم

 نآر 7 ع -رئارك ذن 92 ضرع
 3 5 م
 4(لاق)ةمايقلا مومن ىئاعلا(ا:اجاذاتح) نمىنعم ةياطرعمملاىف (نودنوم منأ
 9 ا برقلاو قرشا با مدس لش نفر ادمبكنيبو ىنب تل هيبنتلل (ان

 لس يا 0
 ىاأ ادغارفانئلئمتوكبالنأ بوبحلاتدرأنا(ىنلا) جب ربك لمايولئاماب تسود ريغت

 ّ .اهكسماو لفاعل ا عيني عل عجا



 ىربكذجر عم يلعب نوح سفن و متزا و ىمديغنمل الاق د ضعبل ممضعن د ئموي"الخألا)
 ةماشاهموعمو هوسلابةرامالا سفنلا مومن مةهءلاب كنا امل (ىنعملا) يتلا ارض صوت
 اذهاب كيال ةلعلل ليسوو ضرألةل [نوكمة ددحل ,لاعفالا نمدك-ءام لك ةبوينأللاةيوهالا
 ىرهوكى ربكم رك قيوم ءاد هاود لكل نوكبضارغالاو للعلا عيبنم نوكسسعت امل
 تاعاطاارهاوج تكسمتاالثم (ىنعلا) يدوس _كدتج ل درهم ىريكب دو «» دوش لكسشسس
 قريككرد وو ىم ةموصخوةرادعواب رح نوكن بلقلا ةبحم ثكسمناو تاحابتتلا ر جر يصت

 دس هنهك نا دفكشد « زب 'اردرار هنهك نادك انه ق#ادي دج اضيطلاركم كما 2
 تاكو هدي دج مالك روب ىأي ميدل نيستا 005

 ىمءدفكشي وةرغطلا نم ىنمم ةبسراغلا فاكلآ عبو كسلا نم هلا ذرهظيذروهظل
 ةيناسوراتاز راممطنل ب وذعلا ضارمالاعفدبْ ليل ءانه|.:فرا همدوغنعةناماهنع .
 ةقلتألاةبوهالل ل يلاو ةهاغسلاو لهما اهتداع ةرامالا سفنل !نامةديدسج ذث اذهاهل دعتو
 زارع « قح تادرك اشر مئابببطامإف . ىء رك ذامساهل كعتما هرهتاهجالعو
 ةئاونعلا ضا مالا «ابط انحف أس لهالا ضي أءايبن الا لومتي و (ىنعملا) يي قلغتانارام ديد
 م .«ايلوالا |ذكسحو ماهلالاو ىسولاب اها اهلنا انلع ىلاعت ىلا نم ثو ذسملتمو
 ىلا عتهللا لامقلغتاف [ آر مزال ارم ناف مهتد ارا تح لس دال فنا ةسحلاعم تدران ام
 قشنا (قلفنان) ه«رضن(رضلا لاصعب برشانا ىسومىلاائيحوأت) ءارعشلاة روسي
 جرس يفر تي كلاسم اهب مضشلا لبحلا (مظعلاوطلاكقرذ لكتاكسف) انرذرسشع ىنثا
 برشا نا بلغلاىومرلا انيحواذ ىربكللا نيل مهن لاقنيل الح ىهتناهدبل الو بك ارثا

 اننبر ذو هئهروبعلا ىف ظعلا بم اكس مةفس لكحو رلافاسوأو حو رلارحي رك ذلااصع»
 نيعجا فاصوالا نم همم نمر بلغل !ىسومانيحتاو بلقلا تافس ةيعبت.,سغتلاث اغا



 مهتأبءاسجالا نوم دخي مهنانريغ ةعيبطلاة ابطا كو (قملا) «دنركشي ىةيشارزا ندبمكو دنركيدتعيبطن ابببطن ا فى ملغ .ىأر مزادلارحن لومي هاكىسهتا
 مس ادا فو ةعص ىلع نوملطيف ةرورافلا زي رطنم بلقلل بوبسملا ضبتلل نو ران
 ةيملالا ةسارفلا ةوج نم نال هتم اق نم« تعزبخوانسحارظن ضبنلا ةطساوالم ةيبطلا ةايطاند_عيوه ىلا بلقلاروتارظنت وغلا «ابطانحخ (ىنسملا) مرنم لاسبام تارفزك « ميركتي شوخ هظساوو ل دلمإل كم .امسملا ضارضالا نوي أعيذ
 ىناويحناج « راميدا الغ نابيط نآ 9 ىع ةروراغتلابتل جايتح اليل ءالارظنملا ىف
 رامتالاو .نغالا*ابطا مه ضبنلاو ةروراما نوحأ ِ ءنيذفاو (ىنعملا) هي راوتسا ناشبارب
 هلال تخاو اهداف نوملصي واوج الع نول ةمكحت ىأراوتسسا مولع ىناورملا ورلاو
 لست ىتا ا ةسار ارفلاكس بل ةيتاذلاتايلتلا لاله ارويرث نم لمو لاسملاو لاوحالا نوملصم لامار لاعفلا* بلان نواوفياضبأ اينالاو( ىنعلا) لال رؤوتراش ولم ا«. للاتمو لامن نابينبط امو ىم بلقلا للامم ىلع نور دب الو ةرقتسم وكت مطساوبو
 هيدوبمملات هرز لف ناشجغ او ا دويفارن لف ينج نيك » ىو قعر ظنالو سررت ريغ نمر وذا! ىلع ني ونهم اوةيروصلا ضارمالا عفدنمتلار ون ظني نمةسارف لم عسبتتلاب
 تل نوكير عنلا لاذ لشموح ورلأ بلال م ةيداسرر هرلا ةعصلا ىلا لرخص ىلا عمتها باع نمل اخ اعفان كل ىوكي لعفلا لاكي لشمال 2! ضا ىمأب ى تبا !ضيرلل لوقن (ىعملا)
 مهو ىماسملاعازبأ لعنلا لاذ نموتاناطلآ حاوأ لمفلا ذهب داراو ناحا قب رطن عاعملاق
 شيئاز ىلوقنانخآو « 'ذزو1َضِيباواوميتضناظ ىع لاقاذلهلو بيهرتلاو بيشرتلا
 مرد كبة أي يظعاانآرقلا انو لل عئاو يبست اوهو لوغللا اذهلثم (ىنعلا) ي«دروأ
 داراو“ ايلوالاو ءايبنالا لوق لودلا اذهب داراوناب الهلاوةبيغلابىنتدتق باذملاو باذعلاو عيجولاو ملالاو صقتعلا ةبترا لأي لوقلا لاذ لوْ اسحالاو وفعلا يتسم ىلا كل بوبو
 قتودوام ليل نيو «ليل دفويدونار تايب دو ىملاقاذولو ماسح لاء ايم الوغل !كلاذب
 اتترجا لصت دا نم اجلطنال انترج ا ىنعمبام درع تسد( ىنعملا) م« ىسوحزا دسرامد زم تسد ىسكز ا يهاوختلم ىد نمت سدو ىع لياملا حر نوكياذهانليلدو ةروراقلا نم هنو هب ةينامسملا ضارمالا مهفلاليلد موللوبل انوكبءابطالا كلنو(ىعملا) يلبلج
 كل كبامىو راد ٠ از روساب يرام الصنيهإط ىو اولاةرنيملاعلا بريلعالا ىرجا نارج آن مهياع مكلأسااموراجتل |بيبح, .نع ايكسحص امىلاسعت هنا لاقاريثك انل قا نم
 ميلا يف امان ةيمذهلا قالسخالاو تاوجشلاو ىماعملا هدا ارأو هحرج مليالو «تحارج مثال ىذلا ضرلاوهو روسانلا ضرل كوم دىأ اولهاومسا (ىنملا) يار روتر



 اهلل

 ب وذعملا للعلا ضي يملا لجالا داو ادا و ائجالع عسيمجو اهل ماثتلا الضارما

 باك ةدئان اهرثك و اعسغناهمظعأ نمو مسبتكن وعل اطب الر بولقلا ءابطا توعجارأل

 اليقئاموبمهءارو نوري وةلجاعلانوبح ىلاعت وقر هظم نوكي هلشم فلؤي ل ىذا ىوتلا
 هقلال دبي ثلوأ ىلاعتهرةرهظم ناك ناصنلا ءذه ةعلاطع لفتشاو "ىلإ دي ىلع باتنمو

 مولع تاربغيبوتةساوخ هزعمإو بلفلا ضرس نمدمالخو هنا تانسح مهلايس
 موتؤو ىم مهلااولسر أن يلا ايبنالا سةزمهلاأبسعوخ بل تاس اذه ميمالسلا
 مهونولاشلا مولا لاق (ىنملا) ياتو بمل لع ءاوكوك « ذم ءوركىادنتغك

اركو نأ ى ع ةس رعلا فاكسلا مشن وك ةيولالاةبابطلل عملا ةءاجاءايئالل ايس لمأ
 ه

 نيمع هسا نوجإلا ىو ةعفا ةيابطلاوأ بطلا لءلده اعلا نأ ىأدهاشلا ىنعع

 اذكسس متنا مكناامل (ىنعلا) هود رجه دردو ديس ااموسمه .ه دي روخو باوخ

 لاقةي غلا ف نرعرتةيرسشلا صو سخ نمو انلشماوبوكن مونلاو برشلاو لك الاينوطوبرع

 مسه لاق اوسالا ىف ىشع وماعطلا لك أب لولا ا ذهلاماولاتو ناقرفلا 1
 ساوحلارظنباورظن ممنالنولقءيال مهف ىع مك« ميْوافكملا نا ىلا ريكسلا نب

 لاقو ناوبملا نم ىربامالا هنماوأر اح ةيناب رئاكبسو زف ياسا نمل امم مهو ةيناويملا

 متنأام) اهتافسو سفنلاىأ (اولات) سي ةروتسقففابعت ةزقر مسمن ىف ىريكملا نيدلا مه

 ةسترم مسه نيا ماوعلا لوفي اذكو ىبهتاةيويشيلاوخاوفناالمتاام أ (انلئمرشالا

 :تيادغ رهسدايساهى ب ديلكو بآن با مادرداع نوح ىع اهتافسوسفنلا

 دسم ا اذمبنوطوي م منيطلاو“املااذه لرش ف مكتا الا انيعدماب نووي و (يعلاز

 ىلا بلا خلا نع ىتغتلمو نيضرعماو ولاقو بلقلا| امتنع ديس ني داي ساونوكت ىتم فيثكلا

 (ينلا) «ناربم ,زارشب وخ دراعتاك»

 "ايلوآلا ماوعلار ةحياجءايمنالا نم هسفنااوّدع
 ©خردبدم اتفاو شوكرشلانةرآه غو ردو فالدينغلا مهاوظنامإل ىونثم كاز زب
 ءربدقت ركز دلاندركسسم بذكلاو لوفتلا اذه لم بلطن المج اينال ولاقو (ىنعلا)

 ةوعد لزنن ىأ ناريسعلا عمتو ثذالا ىف لعن نال سعف نم انعم ندرك وكردنا تدرك

 للاب وهية مسدالىذلا عئاملاتالاوهو نارمعلا نيدلا ىلع قلطنو بذكلا نالا

 اولقاذاهنلالاجرانوضرعتملا ذك مكي ذك ىلاالو مك قت ىلا تفنن الىأ ضيفعةس علا

 اولا ءايلوالان ال بيعالن ارعلا عمت الإ نكهنوكسو وو ةنت ذل كه عمسنالءةررووأ
 .هيمبطسهتلا لاق ماكتلا ةةسمالكللاو ماوهلاكماوعلا ناللات م ىلا ظنتالو لاتامكارظلا

 تايثلاووذ (مزعلا اولواريسا؟ ) كبوت ىذاى لع (ريسان) فاقحالاةروسفايلسم

 ريصلاو



 (عوم)

 ىلاعت ةوةة ميغ نعاذها.لفغتالو نيلالج ىهتا كنق (لسرلا نم)دئادشلا ىنءربصلاو
 م تنل نازيكدتتمك ابننا ىم هنسح أنوعينيف لوغلا نوعتسل نيالا ىدابعرشف
 |ءاقشلا لهأ نمتاملكلاهذهاوعقسس ال (ىنعملا) يي تنيؤرباهىر ,وكسح يآ
 ضم ىهو مكبولة ىف ىلاذلعلا كلن نم ض ارعالاودانعلا ذه مهلءاببنالا لات الالضلاو

 مكي ولق تناكو وأناع دموي دصت نع مكعنع
 قصر دقت ذا ةينامسمل ايدل تااككن لما ةقيشح ىلسع معلم الانمولعراؤأب 2
 ليرد اللا ارسالا مهى ءردغتال ذك ةلعلاببس تاسوس اهب وو

 بم لالض ىفالتلواهقارك نم مهول ة يسال
 بص يولقلا يم ايئاوقلا م ءوعلا٠ الؤهل ءايسنالا لاقو (ىنعلا) هيام تسدردرهكن اديني

 لساحلاةيادهلارهوح وهو 0 انءاعد ممعبرهاظلا
 امو اولاقو غالبلاالا انيلعامو اولا ةادهلارهوج مهميهغتنعاو زمع الو ةزهعملا ةطساوب
 0 ةزمملا اوأرال يهل“ كح منوكسلونيبملا غالبلا الا انيلم

 ينعلل) مب اهمشج درك ينادرك شام جب ارولخ صرهكنبا تسناضتماإىوشم واسر
 1 ا نارا يو جنتل امم 1

 ىلا اسس اراربمغ شام ىف نشل .اضنألآ نى و] نيب وةريسمبلا ى مج نيءايننالا قرغبلو
 سيحرهكدشيب ىغوك » تساوت شفت اواو كدب وك هكرهإط ىوتنم ةبادهلاهر 2
 ,2ناىلءده اشم هءالك د هشلا بنصر[ قه ىف لوي نم لك (ىنعملا) متاع
 لئاسلا كاذناندهاشل اوهوةيسجلا فاكسلا مضداوكو ماهغتسسا مسا .ةريرعلا فاكلا مشب

 | رسكمهكنم ةبكس م يناثلا طشلا ىف وكنا ىلع يمعلاروصقمو سوبتو رهوملا ىربالا
 الا نمةزجمملا ىلع دهاشلا بل اطورلا :اسلاعمجا رريعشواو نابل فاكلا

 اهنا ضرخول سمت (ىنعملا)# زيتس مكه جرب زوردعآربهكم زيخك دمك ن سرد انف
 ةيعسرلاءاهلاو 01 الامارات تاو رلشالا

 يوكيوتإلا - ةلفغلا مون م مة ىنعم تديهج نمهجو ديك أنلا عمنيس هت اهف رب ةظفلو

 نبأ سعئاباهل لوغت (ىنعملا) يءاوخمديدوحزاروكىاثدي وك « ءاوكوك ايانق"
 نتورزوت» ىو ةرصاب انيعقملا نمبلملا ىمعأ ا. كل لومتفراجلاع ولا ىلع دهاشلا
 لك ىشملا مويلاىف (ىنعلا) «غاليدرادشيروكنسج نع ٠ غارجدي وجوا هكر

 باطءاريىتلادال ارصسمتلاىأ غاللابهامعلذو
 اريصااب هللوغي<ىضلا عويلأ قحايصلا
 3 اسلل بوكت ماسلا لو ىلع دل خداذاةوقلا ابل رج فرح“ (.لاواي سرانغاللا



 ااهقل]

 "ىذا مويلا ىفاابصمبلط نم لكى عم اتوكب ةملكلا : اذالمآو قاسلالاوأ
 بلح نمأر اولا مجالءامع ىلهل ا دىأ ها ممل نييم غالب هبلط نيع*ىذملا مودلا ىربأ
 دئه نورها ةيالولاراخاو ةلاسرا!سومش ا ذك نامرفاو ىمغلا ىلعلبل >هبلطف نايعلا
 أرغاقو تماسك دي ذاك روبى م راهنلا طسو سمتلاكر ثاسبلا ىلوأ
 ةي ور نم باطلا ىف ثناوحابصا ذهالئاقانط تبهذأ«ىضااراهلارثإل ناو (ىنعلا) يتدرب
 تنكنب زنكماراوخائ روك 8 رك انكم كلام ناكناف ةبالولار اخنأو ىدمملا م
 لوقلا اذهنمايثاف كلامعل نكسنال (ىنملا) شاب لضف راظتناردو شماخ » شاخا

 هللا لشفار ظدنم نكو تكساو نايس ادهن .ةيادهلا سو. .دعاوشلاو نا.ءلابلطوهو
 نايمردإ» ىم ىدولا سومش ىرتو ىمعل نمي اقل ةرتسسيل ارصن كلو اطعاوهو ىلاعت
 اراهلابلاملاب (ىنعلا) ب وجزو رعأ تسئ درك اوسر شيوخ ه وكز ور تمكز ود
 بود ثوكسلاز ربسلا (ىنعملا) «تتلع نان سج ناشننيو « تستعر بوذا ىثوماو رصف ىودنم ىمجأكنأيشل ريهشت راجلا طسورلل راجل نيألوق
 م ىمعل اوالمما ةمالع ةمالعلا هذه بلاطو ج رغلإ حاتم دربسلا ىو ىلع ةيهلالاةسرلا
 |ىتحساو سن !يشمأ للبقا (ىتسعملا) ميوتسنا ارتي لناجزادبآ هه. لت ناجراتريذيباوةصنا

 هلونفارعالا ةروسرخ ىف ةبآلاو نومحرت مكللاو كلا ءازج بوبحلا أ

 ةيقد

 ىسهتتااملطمنآرقلا *ارق ىف بذو هديلغا ولاني مصرب دعو ةبطلا ىف مالكتلا كرت تلزن (توحرت مكلما) مالكلا نم (اوتن والو عما آرمغلا
 قلم ءالعلاةءاهو اًلطمنةرغلا ارقي ث يحاسب وجو ىضَ .ةلارهاطوهتاصنالاو مامالاة«ارثعامتسساراو مهأف اهف نوملكستي اوك ءالصلا ىف .ازنىواضيبلا لاقنيل الج
 لات ىهتا فيعضوهو مومأملا ىلع ةءارغلا ىريال نم تاو الصاج راغاجايمسا
 حاشي الارونح رش حاتفلادادماب حالغلا ىفا م هباتكسصرف ةيضنحلا"اه2ةنءىلالبنرشلا
 لاح تصني و مامالارهج لاح عمتسس ليت :ا ار قيالو اهتاكرأوةالصاا طورمشبابيف
 نيفكيلوميلع هللا ىلسلاقو اوتصناو هلاوعمساننآرعلائرقا ذاو ىلاهت هنا لاقهرارسا
 دج[ مامالاو كلام مامالاو باصصأو مظعالامامالا قذناو تفاخم أر هج مامالا ةءارغ
 . ةىفةراشالاوىربكلا نيدللامهغلاة ىبهنا ايش شار قرمغ : نم مومأملا الص ةم ىلع
 ىنعي عام سالا ىف طرشعامتسالا نسحو عامتسالا انحف طرعش تاصنالانأتانآلا
 ةالابلا كستلأبهلاوتسناو ةرهاظلا مكَناذ آب لاوغمتارهاظلا مكنا لباوتصلا
 سكنتلا باطن نا( ىدملا] ع« بيبل ىأ اررسوورتزديمزب بيبط نيا شيب سكس ىماررك ظكع قيقملاوعسلابعامتسالابنوجرت كلل ةنه ايلا مكس اذ اب ةلاوعمستل



 فذ

 | ضرالا ىل-ع برضا لئطاب ىسملالا بيبطلا اذهما دن ىونعلا ضرملا ىلاع وجرلا ىأ
 بايسسالا الراى كاسر وكلام ىأرز ءارلامش و رلدبةطس ىف سأرو كلهجو
 هرفضو شورف_وئارشوزفا تفك ظىع ماسقلا,ةيبل آلا ضا مالا نم ضال هل مشاوتو
 حو رلال ذب ءظوعرتسشاو كمالك د ئازوب (ىنسعلا مب زل بو ءاجلايو تامل
 قفن أو ساستلا بويع نع هيبم هلغش نإ ىف وم درو هال لاملاو بهألا لذب ومال الذب و
 كلن دزآدسح هك وهلضفديوكموت ىانن انو ىع هلوق نم لضفلا ماو هلام نمل ضفلا
 اورظن الئاقهتكئالمثلب ىهاببا الشمل ا لوتس علا 0

 |ولعو كل هاب ىلءثلذلا ل دسم ردغلا ىلاءنوكست نأ ىف دبعي فيكى دبع ىلا ىف

 م لسبخدوخزادي وشو دسنيب دوخ « لدوديرادهكنت ارشابيبط نوجا ا
 : .كسفنأ نو رت ةيملالاءابهلالا بول نوعا رم كنا امل (ىنعلا)
 "اين الا ةاعارص ىلع ةفوقوم فن بيع لسجل ةيزر اذ نيل مخ مكسفنأ نم نويوكتف
 ا 0 ت1 ناونيلماعلا ءالعلاو ءايلوالاونيلسرملاو
 9 'هذطل نم مهكر (مهسش) تعامل اوكرت (مقا اوسن) ةيوشلا ةيوس

 مهلكوو نال ذم اب مهسنف سمار والا اوك رثو ىساعملا نموولعفامقهللا اوستىربكلا نيدقلا
 مارك اهيل ٠ تسبن قلخ تس ديهكوزاكتبا ا عفدإل ىوثمنايصعلاو نايغطل ب موس ىلا
 اذه مفدلاففءابملالا دس ىمعلا(فكأذ هلع مال, تلقدان (ينعلا) «تسيدهزانابيبط
 تبحأ نمىدهتالثلنا هل ةسطاخلا ل قالا دس ناكوأو قالا دس سبل ىمعل |
 ةادهلا نممب ركتلاو مظوتلاو مديل امال اَءاَرك | نكلو ءاشي نم ىد قا نكلو
 (ىنعللا)« دوش دنك [ربنعوشلتمان 5 ديوش .دنين اجار نابيبملنباإل ىوتتم اذه ىلءذ

 لادملا عفو ءزمهل ادم هدنك 6 اوبوكت تح اديبع مهلاؤنوكو حورل|,ءابطالا ذه اومدعتا

 قو ىضأس سمأ عج لالا عارصلا ىف ديوشنا ىلءرينعلاوثلسملابنيثولهىنهجيوتلنركسو
 موقكشادمهتمؤي ' نايسهلاو رفكسلا ئاور نم نوضتو بطاسخع عج عراشم مخ فاثلا
 الا ايس لهأ مهو موقلا ماهتا ناس اذه « ندروآت جو مالسلا مولع ارابيا
 ابننالا م ازلالةبطاب منايتاو مهوبذكسف باع مهرإذ او ىف ان همعن مهريك ذو مول مسهتومدا
 لافن(ىنعلا) يب ركبودبززادلكب ئانأ دخ كه ركمو تسفر زدسه نإادنانكونإل كم
 هو ركب وديز نما هللا لع ىتمركمو"ايرهتلج هوقيع داو ءومتلخىألا اذهموقلا
 هاملوسررهإل ىوتثم اضيأو ماللا اسك فاعمل .ازهعب رعشب ةفولمللا لاسر ناةفيلخ
 نوكينأ قثاللناطل لور لكو(ىنعملا) هي وك لالف 'ىلاغوكل كو ينآ « وا سنج دقاب
 نا اولعيولو*انالا ةيرش ىف مهرظن اورمسحو كلالخالا قلاخ نمدعطل اوءاسلا نبا هسسنجا



 ميدل

 ادم مد نمل ضخأ ناك مولعلا تاذ هيد ىطعأو 1 «رئاعمالا مدل فشلا لع نمرثك ًارشبا لعوةكشالما ص اوخ نم لضف أر شل صارخ

 اجلا عاتكأ (ىنلا) مام هزارم»

 باتئاز « ادخرك

 هنا

 يال | اذهاماولوشب نأ« مهسفنأ
 |ىضتمي ضارعالا مثانن نم ضارتسعالا
 نوكيلناسنالا اب صتءاامناو هأش

 مهجباعب و ءيلع مهامتيج نم مهماكيفا

 !لاوحأ ىرتةريسصبلارسسب ترظن تاو

 انتر لل اولسيرأ ما بنارالا اولا

 ,ىم اننلمامالا انللعال كن اصس مهاوي

 نيطلا نيأو ةضوعبلا نيأوامهلا ارمط نبأ( (ىنعلا) هياردرذدوبحخ لوك شب وك امموك ف ىم اولاقر ةكئئالما نم هزئال ]وسر اسرا هلل ادار ولف ةزعلا امسهز بر كلا لوفتوتيرشلاب مكنرافح عمقا لسر كنا ضرفن ىأ ةيهلالارارسالاب
 .لهر

 مخاندئاقملا ىف نيدلمملا شعب ماسقما ذهو دب ءرشلا ةروصب نوكسالو ةمناحو ,رلا
 7 نلءلزنأ)اله (الولاولاقر) ماعمالا ةروسيف ىلا عت هلا لاقراغكسلاك

 .ةيونل نولم «(نورظ. الث) مهك الم( سمالا ىضمل) اوتمونبلفاوجرتم اك (اكسلا
 داو) اوئمؤي ملاذا مسهحرتةمدوجودن» مهكتاله ا !نم مهلبق ن مف هللا ةدأب ةرذعوأ
 ذامشسو :رنماونكغيل هتروص ىلع (الجر) كلى أ (ةائلغلاكلم) مجله لزنملاىأ .انلمح
 ىلع (نو.سلبام مولع انوش( !ةسبل) الر هانقهحوسارثأول(و) كلل يزرع رشا ومال

 اذسهو يربك! نيدلا مهن لاقو نيلال بيهن كل

 هنا الشلال دولا اذيلا ينعي نوسبلبام مولع نبال لاقت سفن نم لوسر وك اجدقل نأب قامللا لم ىلامت هللا نمدخو هلحاوي نم سنج نم توكينأ
 شي مافعءاملوس بر نم كركم كد يد أنسي رف ليي شب تاشوكرخ دك ار ىشوكرخ تباك> لف
 تلكم ات هياكب كردهكبن انس نكرذح بآ ة مش نيزادك و

 ىثوكر تك دلما دبنباؤف ىم هيلكب تي هماقواولااذك
 .الاوسأ (ىمملا)

 مهفارتعالتكمالمل عييج نم زضفأ مدكتا

 ًامهلاريطل ةيحاسم ةضوعبلا كس كلم تحرا

 ةلاسرلاوةوبالا ا اولسرلو رشبلا

 هقدصي (كام)دا

 !تسيلو كلااونا_نالا نيب ةؤبلا مأ نأ
 اللا لاوسأ نمناسنالا هيل اامىلعاضقاو
 ني بوب هلاك ىب ىراجن

 'مهسنج نم مهلو بر لعج نأ

 مهرممم لهأ عم لمكلا لاوحأ ممماونأ اينال
 ةياكح ناي اذه يتسا .

 تالرقالثلبلا ىلسرأ"امسلارةلوسر أ ليال لق



 اضفنا

 ىوتشم مولسرل أسر أ للناذكب ح اص و نراتمزمغتا ورمل لوسرانأ لات ىذل!بنرالا
 شوحولاةلج (ىنعملا) هك لاوردنا دين اريسخخ هج « لالز مش نارمتا

 هلجوو ىم اضيأ لاكنل او لابولا ىف لالزلا هأسنمع لن ىلع ننح ال

 || نم مهفوملل نومورحم
 نم (ىغملا) يلالء رف بشردنالبب ىوس « لازشوكرخ دزالناب كرسزاال م وهو
 ىارسشم عباراسوك وو ىج لالهلا ةرغتليل ىف ةليغلا بنامربك ب ترأ تّوص ل بيج سأر

 رشم عسارتلبئجةليغلا عويناطلساب (ىنعملا) ييليل»نيزوولي همشح نوردان « ليبداش
 نالببءاش» ىم ءامسلارقلوسر فا عقواللداذهىالك نم نيملا فوج ىف دهتربشلا

 ينعم ممل فاتح (تسي) يتسن مشخورجزو دئيهالوسدرب « تسيب شيرفو سرور م
 الو سيح لوسرلا ىلع سبلو ءاسسلارخ لوسرانأ اديعب وتةليغلناطلساب (ىنعلا )فوت

 همشج « ديورناليب اكد وك ءامإو ىمديبملاغالبلا الا لوسرلا ىلعامو ب ضغالو رجز

 كلبونئالوعم (نآ ) اوبهذاىعمةلمهملا"ارلاعتش (دور) جديوشوسكينيزتسامتآ

 اوبهذاةليفايرمقل لوقب(ىنعلا)اووكىنعج (ديوش) فرط ىندع( وكي)انل نعم( تسام)
 نسوا دركروكن ان نم نروإل ىوتمطديعن اويوكف رطلاو بناظسا اذه نمواك لم نا

 «ديوش نما نم غسيل د يللا قبب
 فب -برش نم ىتح اويهذاواؤلهماق أ وكي نيعل !ءذله لِ لرملابفأاب(ينللا)

 ماوعلاوص اوما دوجوو بنراالا ماظعلا ءاببنالاًابسموةهبسشننمآ ازيوكمت ءاهدلار
 لايفالاو“ املا ق عقاولارسمتلا سكعب تازمتنلاو لثما نم ةسّدقلاتاذفايرمغلاو لالزلا »الاب

 همدجر دنا تسن ناك: كلنإلب ىوتم ريبكلا بنرالا نال نع لاقت ءايبنالا ىدغتنع

 /نيدلا قف ءامسل ارخنأ ىع ةمالعلاء ذه (ىنملا) مءاوخب كليب زددركبرطشم ه هام

 بشنالت داو ىم ودعت تاوءاملا نم مكبرشديربال ءالءاملا بلال زيقلا نم برطشو

 ةليلل اكاثةليغل نال اسأ (ىنعملا) «ل يل دنيز فا, هميكح نو ردأت ٠ لبي ءاسىا رشا

 ىونثم ف دص معتو ةمال ءوالبل د ءاله ىفاذكن م نيعلا فوج ىف دعت 3

 نم بهذا (ىلا] يدير ىهمشحر ن دما بي ءاشوديرذكممزا تلهوتسؤو نوح إل

 برشى ألك أنيعلا نمو هيغل ناطلس أ 8 سمع ىأماأةياموةعيدر مشارق
 ٠ بآاردبشنآل يبموطرخ»





 (اكللا

 5 ديدنو لثم ىدويوك دازإلل ك+ هءاولسرأ امل ممئاغسا مدعل ةرذ :الا | ووش بف ىؤردعبلارلغسغلاودانعلاو السبا فة دترتلانيسلا هدارأ وهف أ غول شحوب تيبلاسدارأ ايذسو ابيك ابكسسرال ف الا دوبكل اوريغلا مساروكلا لسالا ف دوبكو روك يملا كن ىلع فيحأي (ىنلا) يدوم ءرذورمتا باتت 1 « دوبكو
 زدما ذقنلو همك لوو الاكذلاو ةرانوةرانقأت ةلودلا نموثك ب( [ىنعملا) ارز واددركب تلودو شيب وب ةاكربآهكت لوداس ى او اىوتشم ىمعأ ىنعلا 5 نعل ذحاو ةروصلا ةمج نمهنال ةلالضلارهظممل تنك علا ةهج نم للا« بم تناكوأ ةرودعلا ةهجنمام امم ت اهنال تكره فرطلا لاذ نمو ىأانشرامزتالا رامثالا لع لع. سرلا وفا ءزلا مدارارسأو ديما هلا شب ىد عسل اهل ى رقاب او ةنطبشلا,نونحلا نبع (ىنملا) رت فرط ناز « دوت ىد شراب هناوبد مش ىع أش مظل نعم نائل ارطشلا فوديدنلا كل ذكورمظتلاو لثنارسكلاب دنلاو ىرهوملا لاقاس رع لوالارطشلا ف ردن ظفل ناك نيطلا سيرمخر انل انا هتفاسح نم دسالا هنري نو نيط نم هتملخو ران | نم ين ه.«ضمريخ نأ لاق تح نيطل ريغ هئمرل شيلبا نيه ذه عمنارغلاو معلولا او نرسل ىف تاق .كذنالو كل ثم الناكىذفلا مالسلا هيلع مدن ء(ىعملا) كيد. يي
 نيخانش ان داك ق ودعم اس ىاإب ىوتشم هتيلياقدعل

 نسلاوءابلوالاو*ابنالا ةفيقحةيؤر نع مهعنختةواشغ مسؤل ىلهراصاموهوماشم نو ديدي تكل اواسوسح فص نودع زاك داسسلا نامزلا ف سان انالةيط كسل ىمعلاو دل زف س فص إكل تراصو بلصلاوفعا نم تحئطعم ا يكشف تناك ايو ةوبعبو هبت :متسسعل بلا ْمصلا نك ال ةروصلا الهأاب (ىنملا) ه«بدشملارامث ىروكو نعل دش هفارامث يكد ستسنوجإ» ىم ىلاعتهلابناج الرتل بيس ةتالءاضقلا وُ ءولزالا ىف اننامرح طلغلا نيا هذهل ىطعملا (ىنعملا) «تساشتلا وس .نيو «تدامنايوحاوهديد»د طلغنبا# ىع ًايسنلهأ لانك لام نوكيف سفن مكره دمايأ ىف مكب ل تاوهو في رشلا ثيدسللا بجو لمس
 2 : 1مويباذع مهذخأل بدكم ىلاعت ونا نوغتنأ أبيعش مهل لاقذا ندم برقرصمةضيغ حو نيلسرملا الا باصص ب زك ىلاصت وق ىف ءارعثلاةروسف 9 ب وكس زل ةلاو مهردلادبع ستراها دبع صن هيذوراولا معي ورا. لامودرلا



 اهل

 بسس ل هألناكف ني الم ازبةىفا لك اوقرتح اذارا: مهلعت درطمأت ماس أ ديدشرح دب

 ءاجلاولاملابح مولعرطمق ممول يمت باذعلا لان ىمعلاو ةنعللا مهرثأ ىلع ناك نلو
 ازلالاو تيكبتلا ءجو يل« اينالاموللاقويدبألاةداعسلا نس نومر حيو ةيبملذأيح ونظيف

| 

 (ينلا) يقحزار مهداجو لفعدب اكن دوح « قحزاس نئتس باش نرحل

 فيك العوج نحلا كلي رشدركيناامئالرطا سوتطمملا مكفصد اضن | مكر عتاك امل

 سيلجانأ ىسدقل ا هئيدح ف هقا لاقى ارارس الامتثال حورلاو لمعلا ةزئعوه نم نوكيال

 ارامغه درع ثيؤط ىونشم هتبالولوهنث راو هرارسال قالا سبلج ناكن مو ىف ذم

 ةكب رثةنبلا ةشوعبلا ثراساملا (ىنعلا) يثايلمزارمه دي نوح « كب رمثدش

 امتي أرنب لاعتلا كيلا ارارسأل ةقئالة يللا ةنوعبلاا

 + ثارت هديمركمايط ىمردتفللا كار ارسالا تالة يونعم
 اذمب واؤساهوقعنطسا مكتضةتبمل ةرعبلا الاوأ (ىنعملا) تس

 انكبيسلااذمب وهعوتسمىأ قاتم .ةيح ا ةشوعبلاو ىرابلاكب رشهوفل بسلا

 لعجو مكتوف هود اجوه ىنلاكى ا هللا قولبع مخ هتينيفولختا توكل ارح مكد نع
 لاحلاو أبسل هأ مالك وقوال ةلك اشم ةتيميفا وحن مانشالاو ةب

 تءيرامرسارئاراممد »شب وخدركت عندي

 5 ا ةيحلابنذلثم
 ركل قيميالولاقو نيش تانيا ىلامن هللا لاتمك اسيند لامدت مك انف سر اوعي
 ٍنارد إل ىم ماكمتملا مس مالكلاو لهالا ىلا لهالا قوسباكلمهتنادروو هلهابالا يا

 ةوداسل لاموهو بنذلا اذ ف سيل( قعاا) يق ذلو ىتحاررستاردوفو ينجو يود مد

 ذالتلا ةةيقحلا نات ةذاوؤحارابنالا لامبحأ سوهو سأرلا لاذ ف سسيلو ةمسنالو ||

 مرام مدنا دوبنادركرسدرك قط ىمةيونعم سايس افرعلا دنع اههاجو اين اج اناا
 ردو اينالالعأ ابو لاموهو ةيللابنذ (ىنلا ير اودرهنآهيروعنر دور نبال



0 

 رخل قئال يقي دصلا الاذوم دحاو ,لكئفاتلارطشلا ف لاقاذ ماو ما مشن الا ةلعةيسنجلاو
 نان لي ىو اينالا لامنيرك شل ارمغءاينغ الا قيلب اذك اهنذفةيللاس أر زالاكفأ
 ايكسحلا لاقاذك (ىنعملا) يىونشب شوخرك همان ىسهلا ردو ىزبزغ مك ديوك
 ىوتثم عانتسالا نسحو ةفاظنلا مس ثءقسانا همانىسمل ب ىعسملا هتك قانسلا
 لسالا هنالءيلعرصتقا (ىبومااكبرنخإ) ىلا عت [> ال نوعرخامسهل أس نوراهوأ | ىنوماتديس باوذرظناومتلا تايرل_خم ف نعطنالو بدأت ىأ ايلوشفردقلا مكسصميف نكست ال(ىنما) ب رخ شوك ايزحصختدمآروخرد ه ردق مكحر دون نك وف مك ف
 تاويملا (ىدهمت) هريف نم هزيم هيلموهىذلا (هنلخ تلك ىطمأ ىذلاانرلات)
  ىطعأ ىربكلا نيدفلا ميت لاقل ةروس فينيل ال ىبهتنا كا ذريغو همكتمو هب رشمو همعطمىلا
 ةوعدلوبقىلاىدسهمت ناميالا ضيف لوبغلا ادعتسسمنمْؤملا اش ىلا عتهللانا هاثوع هل قل ارسم لك اولمعا مالسلا هيلع هلوقميلع ل ديىذف اود قاخ لادا دعتسسائوث لك
 لاقاذهلوءابسنالا ىلع درقلاو نالذملناو رهغل اضيف لوبقلرفاكللا قلو معسنانمو ءايبثالا
 هتاذإ قواخلا لعنو هنذالايسس نمو امقئالءدسج ىأراسملا صخت أ نالىفاسةاارطشلاىف
 ءاضعالا تراس (ىنعملا) « انام ااهنس ءوبسانم دش و !غادباو اهوضءبسانمدش 3
 تراسونادبالا ىفاللخالو اصفندرريالاوعتجا اذا ملاعلا نا ثيحي اجلادبالة يب سانم
 ذي ورخالا ةداعسلا ارهأ مو ىلا هكا إل اثهدادعت-ارادقب حوراةيسانمفاسوالا
 : زا عفنت رك ذلا نان لاتو نور يضر مهلن تام اسل اول متواونم نذل الاةوغب
 بسام ابره بنسوإل م نوعح ريال موف ىمم مكمرمسء امثل لهأ قح ىف لاو
 قالا نأبةمشالراهلابساتمنوكب حور لف سز (ىعملا) مي شدشار ,قحهكناج اب تكيف
 نوح كم لزالا ىف اهدادعسالبساتمهنالاهل ءقلذىأ اهلهتضيفسولا كاذىلامن
 هللاناال (ىنعملا) يور مشج ندوه شفاد بسانم سن هب واتس دركنب رق ناجأب تفس
 نيعلا ةبسانكحررلا ءلا كلت نا لان حورلابةنبر رق ةذصلا لعج ىلاعن

 | نوبيطلاو نيبيطلل ت أبي
 أ بتكي هلا ناك كني دىلعىلق تبث راسنالاو يولقلا بلغم ايل سو هيلعهقاىلس .ىتلاءاعد أرك! ناك اذ_ماوء اني فيك اهلفي نحرلا عباصأ نم نيعبس أ يمدكونب بولقنا درو نال هرهقو هذطا ىبسأ نب ىأ نعبسأ ن بادوجومبلثلاوديعلا (ىنما) «نيسح ا بتاكل تسدرد لق وج « نيعبص نيب تسهلدو هديدؤ ىوتشم ءةمكح ىضتقل ةبساثم ناوك الا | ةغيعص ىل* قح ا اهنكتلا فور



 اهنا

 تسفطا عصاي ىم هيبتاكلا ءاش فيك ملل اريدباكىأ نحر غص منيح اي هسبناكدي ف

 عميس أن يعبسالا نمدارملا (ىنعلا) # ناننيز ىطس و ضبقاب لدلك« تايمر دورهثو
 عسبمالاوهو نائل ا اذهنم طسلاو شيما .بلقلا /ةامسوطسو ىفورهتلا عب سأو فاعللا

 |راهقلا همساراث نم ضرعلاو فيطالا ءعساراث ؟نم طدلات ضيفا ةراثو طسلا ةراترهظب
 هنتي الجاركركس لمى .ىم لاف بلقلا ىدان واو نيعبسالا ةيساد للاب بلقل ا هبسشُ
 ىألالجاللابوسنم تلك ن ا ةرعصبلارمعسر ظنا با اباغللا لما (ىنملا ع تسكت يعيسا نايم دك

 كيلطرصحاو ثردق امهم الجاف هزورتخ اننوكتن م نم هس أ نيب نأ ىلاعق تا مظمتلا
 (ىعملا هي تهم ءارراج روت قرفو تس عبس وو ىم هيك تناعتساو

 ةيهولال ابتسم نان قرط ةعد رأىلء هعمل ةرغمو عبسالا اذه نمثل زمو كلدصنةلبح
 فطالا قرط عب رأ اهءمصب اللا ساشناددس قالا قرطلار تافصاارءاحسالا

 ديعلا ةعزموءاش ني رط ”ىأ دبعلابهذيمتدارا ىضتغم صن ةلالشلاوتبادسمل اورهّتلاو
 7 اهلا فورح نبا ىوراسبالاو بولقلا باقم نأ لعب ىاذت هتمهتكرحو هةنوكسو

 الفن مسن نمم له كااوحأ فورحو(ىعملا) هي ثسوا مفوم زمز مهتطضو مزه« تسواا
 فور فني عبسالا تاكرح فاتسأ دمام ىف لاجيت آو لالسلا ةيوسنل|تايلتلا عا ةقينللا

 نبأ كطسو كمزعو ملا اذه اهنكية كايت الاوت ةأس.فورحو بيغلاملاوعتايلاع
 هطمخة ىلاصاوهسفلاو حقل درملاواهكأي
 دنع نم لك لقو يدلك لاخهننا لقول ريم

 هنا( ىنملا) يب تسينءاك [مةرهبلقت نيز © تست ءارع, .رضتزجو زاينزجإلل ى م لعاومللا
 ىلتتيثدرو اذهاوهلرمخ البلت تل كبلقتلادده نمو عرشتلا ْ

 ارلزانودنتسوكليووشوكر خود« قب يبقا لامالوةنسلاعالا
 ةياكح ل هتلعا# ليذلاو بنرالل ا سل هأ .هدتسسا ىأ هقلءام لكو (ىعلا) جيدتتطما
 اربدحسستةردقلا مكحو لزالارساول# 0 ا احلا
 تدير[ ل ثمدسرتار ىسكر ههكن ناس ةيازالا مهتواةثلاووةغ:رملو لبثغلا دمايننالا
 هللا بابيف صوصم ا ىلع لثمي أب نأ دسح الوئيلي الهنا ناسيب ىفاذسع « سهلا ءاكرددصاخ
 نيدلا مصخرات (ىلءالا لئلا هنوءوسا !لثمةرخآلا نوني النيذلل) ىناصتهنلالالاعت

 لل اهنفو نيئبلا ةسيحو تانبلا ةسهاركن ءمهسفن (هنو راتخيامف لاهل الو مل ىربكلا

 ناتدسرك قب ىم للا ىف ىلاصت هيلا هيونسني اسمح زنتلاوءارريكلااو ةمظعلاو ةزهلا ىلعالا



 اهنا

 قئالومم ائهد_هنزو ىلع (دسر) يكخادلا كلا, هاكردت[ىوس و يخاس اول ثمنا
 اهودن5ىأ العلا باب ناب اهومرثولااتمالاهذهعاتطصااولعفت ىتح كل يلب ىتم( ىنعملا)
 ءاوارهجورش لعب ك متن رشحت آن دروكل سنتا لفى جلا عن هلا
 ءاعور مج اورسلا ملعب هثالى اعترض ئالونعجت لثلا كاذ
 اًذارهآظل ادرس كرس ىلع دسح أ فتي لاذاخ ىلاعت قتاله داي عنمنيسنمولل
 (ىنعملا) و لس ىركخ بابو فازياب ف لكو نات ىزيج رس فادءوتوو ىوأطخ الم برش
 عرتالاوهرةنك اسلاماللا ,فاكلا تغب لك كدا بح هتغيفحوئثرس نم لعئامتنأ
 فتاولاونأسللا ليلك كنا ىتح لومتوأ كرتلاو سرفلا دنع لغتان ةيمهتذ أل لكتال
 ىندملا فثالا لدلك الو عرتأ نوكسال هلا, ارا تنك انىلا هن هتاف راعلا ةغيقما ىلع
 ناوليوأتلا مر دمتالالاو هلؤؤتو دلاوأ بس امل دن! ىلءلسرتسلافلزل اما ثلا, أنت
 ديداصمارنا يسوم ىم لامفراشأ اذهلو ابكر كلم ناكوتأطخا كمعزدرسججتلّزأ
 قلااسعلا ىآر ه:ًش ولع عمىسومانديسس (ىنعما) عدوك مبلوازسدباهدرلا ه دومنو
 امو) ىلاعتةومب هر أ سالو ةريبك ةدج ةقيشلا فانا ىلع هعالطا مدعل اصغ هدي ىع
 طبخ أ (شهأو) ىشملاو بولا دنع( ع) ذغعأ (اكونأ ىاصع ىهلاقىدومايكئبمب كلت
 جئاوحىأءارلا تل يرام عمج (يراماهاكلو) ماك أتف (يفةىلع) اطقسلرصتلا قرو
 ىسومار اهل, لاق) امهتاجاح تاس باو ق دار عاوولادرطو# امسلاودازلا لمست (ىرخأ)

 (ىنملا) «بوبحومادنيارسلادهحوت «بوج رسدنادنىهاشنانج نوجإو ىوتمانايع
 ةرودسم هددت ىه ىلا بوبحاويذلاربس نم لعتامتنأ |سعلارس عال ن اطل لذه لدم نا امل
 ةيروسلا بيياح لا بوب>وءاضعلا ماد نم معقامورينعما لاخلا .و فلز عفر نم لعنامو

 ةيسراشلا ما ارسكب مدقتامفو انهم ظذلنا ىلع مهف ماكنت ىتح
 ,لئشردىسوم مشدش طلغنوج لام

 ١ بناجلالخد أ الخدم لوضفلا دئاز ةراغماريثكر أفلا لذي فيك
 ,توزجوزج خعابب؟ « دنك اهردئاوجارتلاثمد[» ىم رهامهت ادنعْئدلا
 ال٠ اضعأ عطقيو كلن .علقي باومايىن-نابعتلا لم كلا فمر كل اسممقا لهو (ىنعلا)
 | يرام_هلاو تابحلاب الاثم اهتلعج ىتل اكل نالك لكسشنت خزربلا ىف لم ةمايقلا عوبالوسجو
 زهق ةمنا كيس فيل عمت وف :ىذملا مالكملا !ذمىل اعت قا هدارأ ىذلا ىنعلا نءكبيدشو

 للا ف ىلا فشك البت طاغ غب رشلا ءثطابنيعو ىءومان ديس ة ريس رمصن نامل (ينعملا)



 لاس نا ىم نيدلا عويد
 انام ىذلا لات اذه (ىنعلا) ا 1

 نسمتولمؤلا (مموق4لاقذا) هدانعوهجاللنم نوران قأ ضصقلا هومر هوقب انير
 بلملا(غستاو) كلالي(نيحرفلا بحالتانا) رطب حرخلاىلاةرثكم(حيرفتال)ليثا ارسا ب
 كلييصن) ُلرتت(سنتالو)هئلاةعاطف ةرخآلارادلا) لاما و اهللا لات ؟اهف)
 امسانسحأاك) ةقدصلابسانثل (نسحأو) ةرخ"الل اهنلمعتنأىأ ( اينالا نم
 : بلل بجالش نأ ماعلا رعب ضمال لءاسقا )بلل سم
 دعب ءاروتلابليئارسا ىنب ملعأ ناكومتلب نم ىأ (ىدتتع لع ىلع) املا ىأ (نيتوأ سنا لاق)

 | ضرالاءرا ديو مباغت ىلاعت هللا لاةباوحلا | ذهب مهعفدو نيلال> ىبهتنان و راسو ىسوم
 غافوج ار تلا منيا ىم هج هتمتي ضرالا ىف يجذ ىتح هلوقباذهانالو ءوان د سر سفو
 نيبلا بار غل ثم اذهل اس نارلعا (ىنعلا) ناديا داش :ناشيزاك ه /ادموبو
 مزالا مهل اثمأو ايس هأ تيباذك انبي ةناثارخ (نآش نم مجنالبارحللا مونو

 عرشلااونلا اوغل امال ةاسعلااذك مارح نابمس مهراكت اتاك .ء[نالا ىلع“

 نب بارغ ناصف اي غنمىضح ىلع اولقاو
 مك ياوهشانفاعأ لالا باذهلاو ىزمل 9

 حوت رض ناس ف اذهب كخاس ىج نام زردماللاهيلعح ويموت ندز اهلشم إب نيمآ
 توعد ابرلات) حوةروس اشر هاكح ال ةنيغلا مالسلا هيلعهع انطص تاب لثلا
 اولعج مهلرفغتل ميوعدالكفاو ,) تاممالانع (ارارخالا قاعد مهدزيرذاراهتواليل وت
 قورص د الثلا م موسؤ راوطغ( مجايئاودغتساو) ىئالك اوعمسنالت (مجاذ آى مهعباصأ
 ماير ح ويلا ق) ةوفولا(اراكتسا) نامجالا نعاوربكت (اوريكتساو) مهرغك ىلع (اورسأو)
 اءمعنملا" اسر رلا معو ( (هداوو هلام ءدزي 4 نم ) ءارم اوالغسلا ىأ (اوعبتاو قوصع
 لزانىا (ارايدنيرفاكسلا نءضرالا ىف ءرذنالبر حولاة)ىتحارغكوانابغط (اراسخالا)
 ةلارتم) قارشالا مهو( دوت نماورذكئيذلااللا لام دوه .ةروس ىف لاقو تاالح ىهتناراد
 9 ؟ي نإ هناح وبلا ىحوأو) ىلا بعت هلوةىلا انيلع كلل ضف الو (انلّسارشالا

 ب ب7 ا ةيضاقتا
 ايس «تاانيطل وكت ده تحاسب



 م

 مهكالها كرتب اورفك (اواط نيالا ىلىنبط اخخالو) انرمأ (انيحوو)انظحواتءىأرمب
 ورح هموقن ء)ةعابج(ًالمميلع"”س اذكو) ةيضام لاس ةياكح (كلفلا عئصنإ ودوةرغم مما

 ليام عزا كارلا ]انبلو نيلال-ج ىسهتا هاؤزهتا
 م تسيهلبا نادان هج يتشكدتكك و تينءاج باكا يرد ىوتم نئاةرطسمتلا
 ىوينآ قي ىرت. بلا دئارالا هبالااذهام ؛برثي هام هيف سيل فخ ناكم ىف (ىنالا)

 لاثمألا نول اما ءالؤهو (ىنعما) يب زاسب مهشر ىىيذآو زاتبىذكىات
 5 ريطتلا انج اهل اشيأ عتطس الوب مئمدحاولا لاذو ىرجأ

 هين © تسكت ثكد هارضخاوكب رحنا « ثسا
 امشن اهكبرح ةنيغلا هذ هوما مأ ؟اهحتلسا ةئقلاءذم ميا ةاذك يو وان ديس
 0 را سبا ,رملا ءانبلا مث او ةيمراغلا

 ل هد تفكر اوبد ني نير»بش نىك ةح شدت ديسسرب ؟تياكلح لو ةمدعتم
 املا ذه مأرب فصن لءفنامهوأ ذل صا 7

 ديرب : ,لشسنباإل ىج البط برأ لاق
 ىرادس مين ىوتثم طا لغسأ ىف: صل ناك ةباكسملا هذه مسا (ىنعلا)
 ناكوه مونلا في داو (ىيعملا) يود دوا شا اهنسسهآى ط قط اه دوروخررامك

 ايوا تنك رست طعوادورفو مابرتنلك + 0
 ىم نأ تنأرك ”ىأ ىفهللاقوه سار بول دو علظش ذ

 هللا" شدارمش (ىنعملا) ينس ىانز زهداتفك نإ يد
 برأ يبكأاب صللا لاةنركستن مسن وز هفتام عشب وكام نب رطشام ليلا فسنا
 (ىنعملا) «لبسوبى ا لهدكنابركت كو لهدم وكان تفكى راك, ردإل ىوتثم الي
 ني[ ل سلا أان4 ضي رملالاقالبط برضأ صالا لاقراكىأ ىفثنأ صالضيرلا لاقاشأ
 (يعلا) ينل واوانرسعايومرعن ارثلنابنبا ىونشب ادرفتضك 99 ىج لبطلاثوصأ
 .نم كنالاتلب وايواتريسح اي توست مدارملاوتوصلا انسه عمت اد ص الا لاق
 تطرفامىفءاترسحاب لوقت ةرورشلاب هعايسض ندهاشاذاف كنم اطوكناسعا عاتمتعيشأ

7 0 

 وشم 0 3 0 ٠
 موق يينالإلاقو (ىنعما] "ارك ارم و هتخاسربور زكر تقرردتاوو

 ثأأ ىو | 4م



 مدل
 | جابوعالا ثلا ذو هومتملتخا مذ بدك هيلكب اكن مان هرم رضىالا لئلا كلاذأيع
 ةفاسرنم مسمئايننال نوركتلا هلق ىذاارثملا كلاذباوج تن وانه ينامعهامزا رزين ماغبي شوكزختلاسرزادنتغكناركسنممك ل ثءنآب وجل هوم تئلاضيأ هس
 أمن لاقي رطلا م اهعنور ملكى تا درقملا كسضن الو سر ءىوض ةتاطيسشملا | اولضإ ال ثمان هوب رشىذملا بنرالا لاذ ةميقورس (ىنعلا) م لوسردماوت سفن شب هيدك « لوشفوي» ناد شوكرخ نآرس و ىع ءاممسل ار نم ليلا رياشاهتاظءاوبنراالا
 بوه ايس لهال لاسعار اسكمتمىأ هنوكزاب هانعم ملعحو ؤ ىذا ليثقلا مهلءايبنالا تلاق (ىنعملا) مار شنو دعتسم فكر فك »ار ثيتمشد رك هنوكز اباو ىع نايدملا كلا ةبحم عمدا لاو علا ةايحساع امجد ارأورشلا جب ةيبط ةايدمثمدجوف مالسل | هيلعرشملا هتمبرش ةايحدام .نم ءاتهلسا سذنلا موحأ ىتحب (ىنعملا) درو ترشش ىدزاهكقاوي- باز ه دركم ورح ار لوكس غن هكانإلا ى م لوةيو

 ىلءأ سل هأ نمدحاو لكل درثن كلو مهم دحاول باطحلا ةزمه تناك لو الاكنو كل ارح ملالاباذملاو هورتشنلا ذهل ودعت سا هللا سر ترش, ارفكم لذ
 هك « لالزرد ىتفكءامبارطشا ف ىم عمم ةيةن اند هروأ |ذهلول ديلا لمس ىلءةدح
 شوكرخ صقل ىملالزلا"املارك واؤنا خليف ا هع أ زوروهىذلابنرالا هدارأو لفوتلاو هول اغشلانأب لالزلا املا فرحت! آرطضا تاق دارغن' دحاو لكل بس هأ هيرش ىذا لكل يدار ابك لكل اةوب( نجلا ) مي لاغشاراليب ديناسرتب
 ءاملاو ليقلاوبنرالا ةصقي و أت(ىنعملا) ّ ًاليب تيشخ و باوىرآل بو
 ىارغت[ دام هجن بال ىمليشعلا رمى ام ىأتو بار طشالا ىفرمغلا نماليغلا ةيشختو
 ءاملاوةزعلا بر درءامكار مق متدرأ مكنال ماعلاو ص اخلا هولغمراصىذلا ةقيتطسارمش ردهذلا نهب ارطضا ء.ثب ئثىأ سمالارخآ نيماتربغتو هنأ توين من | نماي ىمماي تيكبنلا : الا لاقو (ىنعلا) ب ماعو ص اخ سنو دسك ىفذاب « ماشناروك
 صال ىف اللا ةيولالتاروماظل لالزلا الا ىف بكم نمو ماعلاو صامل لالزلا
 سكعتكر جاسضلان أ جينف ةمزال 4 لثملاورثملا نا اشلاءونااوركسفنتملو ماسعلاو
 ماعلاو صاماباممانءاهلارق دوج سكح ناكسف صاخاو ماعلا دوو“ ,«اعسلارق دوجو

 حي مصر ذكماعلاو صاخ لا «-ففرمصتم ةن ل ارق تا ذ سكع مايخذافته اف
 سكمرءالا هيف فرصت ءامدلارق سكم ناب

 ىو الو ةسوكعم مكتيضت تناك ماسءااو ص اخ ىف ةفرصتم
 ارمملا نوكيام(ىنعملا) يي كام هجو نيون هجو لوم مج « لف جو بانق هج مجال



 هللاتاذف هنن ىتحثاملا نركيامو سوفنلا نركتامو علا نوكيلموثاغلا نوكيأمو سعملاو
 نياو بات [بانم؟باتفآ ف ىوتشم ريصبلا عبمسلاوهو ئن هثكس بل ىلا عت هل لاق كاعنا
 لوف لزوويف يكس مهلا سهم س عش ىلاعتو هذ (ىنعلل ) يباوضتفهركمم زكيممجأ

 هلوقي الف سهلا سعمس عملا لضعي نانمونلا ىف نك. !لذاالا مالكا ذه لونأ ئثىالو
 مصيف يكف ةريثك ل وغم ىلا لفعلاهربدمو عسارلا كلغلا سهلا مدمن ا مكسلؤق لاذ ناظي
 قاعتهووشأبس موف ...2ن عىل متو هناصس سمشلا سمس عم قالملاهيلع
 لثما نانلاستملاو لثمن اوقرغي ل مهل هج نمأبس موقوف يم ارسكم لئمالىلاعتتهئلاورمغلاب
 لائمالا هللا برعضي ولاا ذولو ةاواسملا هيف طرتشي اللا لاو تالا عي جىفىؤاسملاوه

 هرؤنيب ل امى أو ةاكدكمرؤو لم ضرالاو تارمملار ومها وشن. هرونك لثلا برضهتلا اذ
 دصإل ىوتلم مهو ةلخو ءايننالا الا ىلاعت هفيسوت لعبالو ناكل او ةحاجزل ارو

 ةرطنلا نيمبقابو (ىسملا) © نارهوكدبى!تسدركنوكترس « تاهشمشخ اررهشتارازه
 دس دفاكشى دوخرب هوك 39 ىودثم ةسوكتم دلب ف ولأ ةثام لمج !يندلا ىف نيطالسلا بضغ
 ةدظع نم ةملقةئام سفن ىء قش لبجلا(ىنعلا] يف اغشرد شقوسكر وانت 1« فاكشا
 باجل ا ف ىأ فاغشردتم.ةلا نيطالسٍ فوك ردقلا ةيلاعلا سهلاو هىلامتثا يلدغ

 ةمهللا٠اهنارسكيس ارخ فاوطر دبر نؤج فانك[ ىفاثل ارطشلا عقو ةطمن ىفو رزؤنالب|
 نيطاسا ىلاوح سارحلا ل فاوطل ارار و دلآّلق سلا ىنعب ناوي اهرودي ىلا نوححاطلا
 .هالعر فلختسملا ىلم ةغيلملا مكح هتعدقاّيسر نط أذ, اهفاوطو اهرودف نوفرصتب ل سرلا
 بشغ(علا) م بارخا لاغدرك هلكت باعت ذا درك شخ تاد هرم مشل كم

 ىؤايارخلارعلا لعج مهولق بضةورطمالف امال, اذشان ب اصلا لعحت مهؤاعدو هنئالاجر
 اهيأأءاورظنا (ىنلا) يب طولداتسرهشهاكتسايسردو طونح يتاكد رم ىادير كلي

 انلمف للاعتلاق4هبوفةعاطامدعل طولة دلبةسايسل < ىف تافكاالو طونسالب نونبملا
 دوش ليبإل ىمسدقملا ثبب نم بي رة ناك »ىف ىهر دوسأ ءاماناكم عسنوا ولف اسا,لاع
 ةثالئنركيام هسفن ليشلا(ىنعملا) ناوضساارناكلبب نآدنتفوك ٠ ناريغ مم هسكدوب
 ىرهوملا لات ةيفرغسملييفاوكل »أ لالقرويط ىأ يذلا ماظعاوسره نيرئاطرورط
 هراوث لس باناغ م فعضا لب ىمةليفأ لغتالو ةليذ ,لويفولايخأ عملاو فورعم ليلا

 ليفلا تكلها ىهورويطلا فعشأ لاب رويطلا كلتو (ىنعملا) هي رف دريذين ديردبار لبي
 حو نافوط نآدينشنوكت ميك لو ىمجالعلار حالسالاىأ ةلمملل«ارلا مشن وفر لب يلو
 نمرأ مال_لاهيلع جوتن فوط عهست ل ىذلا كلاذ نم(ىنعملا) يحورو تو ءرفر ةركشل فاسماب
 ىقأ هافمالسلا هيلعلي ربجنيمالاحورلاو نوعرفركسع برحو فاسممبس ل ىذلا كاذ



 نى
 ةرصلا هما دق لخ دورك ذ صرة ىلع نوعرذناكوىثنا سرف ىلع نو ءرف مادق

 ىربناشنكهرذهرذو تر بآرذاوت كشبنا ثحورإلل ىنيطلاب .ذألمو نر غنهسرذا
 ,غادبأ» املالعجو ال اىفاهامرو هركسم حاورأرسكو (ىنعلا) يتضسكا

 سرملا ى عم وه ىذلا تضسكن م ةغئشم تضسكنا ىلع هرهظىلءاهاعر اهيرهو

 نء(ىعلا) يدير ىازليدارصر ممكن آو « در لاوحا دينشنوكت بك لف ىوتنم
 فطخرسرسلاعيربهسولىذملاذ لاذ نمو مال لا هيلعملاس مهن عمدولاوحأ عما ىذملا
 (ينعملا) دنا سف" لبي ىدندبهك م اشكتنالبي نانجرد ىرلب محل ىودوهموتاداع
 لس ةليغلا دولتغي برم او هراغولا اوكي ذها لايف ذك ىف م ثلنيم مشا

 (موجرردهشيمهلد مشخريز ء مول ناهاشون
 نيء تدق ىأ لد مشح ةطمن ىفو مبوب :مهةلطنيطال سو ةليخاذك (ىنعلا)
 اهاكلهأ ةيرقنم مكو ىلاعت هللا ىلاق م ملم ءايبنالا "ام دبيسب كالهماو موجرلا ىف ميول
 لضف أ انيرن ىلعر مولع ل سرلا مهبوليدارأو ميلع لسرلارطاوخربغت نمالا مهكالهنكامو
 (ىدلا) «ىتحر فوم تسينر نرد « ىلظرد يا ظزادبا[وو ىونش. ماللاوةالملا
 مهل سول ىأ نوم لدب ث ون ةضسن ىفو ةدحر نوع مكن يلة ىلا ةلظ نم دجالا ىلا نوي هذي
 أركمدو 'مانل ىء نوافاعاب عنأو مهلتابممالونوظالاش اة بحر ناو در ىنعي ةجرثرغ

 نسا مسا اوعمتستملالاو (ىنعللا) يي و ديديد هب يو ديأ هدب

 !غنآوةروك الملا لاو>الا اوأر قلالي :ايكالوةلغغل او الا, نوشيعنف
 الا هتلاركم نمأبالو هللاركم عنمأ مكننال كعممىلءهنلاّيفن ىوهلا مكيبلغ نكساو اهومتعم“
 منين كلرمدب اة كىارتات شحم كيل ديرآىهديدانار هديدإل ىو نورساملا مولا
 لا محالاب مكسصرر ذأ اذاو مهفالو عيمالو ىؤرام هناك ىؤرىذفابنونأت من (قمملا)

 مثط تول نكسلو ا ذك ىرجأ نيك اشاوعمنإ مكسن اك ءازهتسالا هجو ىلع نولوغتر نوماعنت
 ن1 ية دن عال ةردقال ملف نان مدنلا مكعضم.الوجلافغلا مكتعبهذتو ااسسح مكس يعأ

 دننام ىتاظردىورتوج ه رؤو دي ثروخ دويربلاءربك قو ىوتم انالوموان ديس مكل لوب
 اوأ ىعالا لمت ظ ف بهذ كنا الروثلاو سملابهولمبلاعلاناض رفا (ىنعملا) يب رك
 الونامالا الو نيدلا بلطيالئساسعلاو رفاكلا نانتايسصءلاورفكلاةلمط ةمظلاو ريما ١
 يمر كءامزا ىئابنزود هرونناز ا ينآب يصن ىنإلىم نانملاثملا !مالكتل نعذي
 نوكتو اروشلا لاذ نم بيصنالو ةصحالب ى أن (ىعملا]ةنزورمرعمءارلا عتش (تزور)

 مدع نمل ئامرحو مرحتف ملاعلا عسب هرون مهىذملا مب ركسلارمسقل ارز نمتئزورلا طوب رسم
 (ىنعملا)«جارفىااوجدرا دعتكمحو اك تنفر هاج ثوردوتإل يوم الدا دعنا

 تيهذ



 كلل
 0 ب ب ب بببيبببججسوسسسجسبسوسووسل

 : نم ترس ىأرثبلا لا ىلا ىلاعلارصفتلا خاكتلا نمتن1تبهذ ||
 بنذلاو اهل بنذال)اوعلانُلسةبنذ”ىأ ةعساولاملاوعلارفكلارثب وتايصعلا
 تكسو اهعءاببنالا كلربخأ ىل لفعل بنارل لصنلو ةءساولا ماوعلارث
 دكناج»و ىوتثم كلبق نم بنذف ناك عساواماعلاالنع قتخانةيرشلا
 فصر ف تيش حور (ىنمملا) يوكبارف ييىوردتيس نوج ه :وادام
 ايتو لغسلا ةبت سم نيب ةبس أئمأل نال ف بور هحو رت فيكى ربخ او ى لف ىذالا ىلع
 ةيناحورلا ةيئرملا ىلا لصتالةناهدملا ةبترم نم سلخت ماذا حورلاو ناممشسالناّدشلاو
 شنالدنيكتسد[شوك « ديسرك نس ىدوادنحلط ىم اهلاهالو امللهأنلا مزاللا
 بوو هثمرثأتو رجع او لبملا ىلا لسودواداتديس لا بوسنلا نمللا (ىنعلا) ديس مك
 لوفيطالا هتواما- هل لصب مر طا نمةوسفدشأ مهبول نب فار افكسلا هنامز ف نكسا 3-6
 (ىنعلا) مداشرلابلعأ هللاو نامزره دا فاسناربو لعربنيرقآ ف ىمذذلنم لو هنمرثأتتا
 هنالفرشلا ىفذي اهل غلب هال فاصنالاو للا ىلع اهلعجا براي ةكربلاو ةدابزلانامزلك ىف
 م[ هلو هللاىلا لو سول ببس ىه ىلا تاعاطلا بنس مهنيذلا«اسيدنالاردق مسهفل بسأ

 نم بايمناع ق دصلاب مكتامركم ىفأ نعربش لا عماملا درو داسشرلاب
 :. هه ابساراماالشراوة د ظوو ىمرانلا باوبأ نم باب هان بذكلاو

 "ماو رالاك مه نءاوةذصوأ (ىنعما) يابس 6 17
 ٠ يعمل ايران نم مكونمؤي و هءااط سوم مه

 ودلال همآيملا وككرخ نم مكنونمؤب مجنان ةؤبنلا كلف
 مكسر لينأ لبق « هرهاز رودب مه مهوفذسم إل ىم نويزحي مهالو مولع فوخالهتبا

 قضيالا هجو ىلع مكونلي نأ لبق ريثما رودبلا ًاوتتسأبسلءأأبو (ىنملا) يي هرهاسلاب
 مياصممهمهوفّدصإل ىرتثم توملادعداوم دنئالثل توما لبق مهوعبتا ىأ ةمايضل !ءارتحبا
 ةمع مكتم نولي مالا موحخ مه مهرقدس(ىنعملا) جاجرلا عازم مهمهومركأ و ايدل
 »_مكربخو جر سيل نمار ذص ف ىم ىغرن ىلا تاجاملا ميئاغم مناف مهومظعو ماثآلا
 ابر لوغي لبارجأ الوالامباطي ال ءاوقذص (ىنملا] م مكرغاوت هتالاواضتالا
 ااضازنوكستف نحل اب رط نع مكريغاوعن ةواولضنالثلهقا ىلع الا ىرج نا ارجأ
 1) 6 لكر باىا شاب لرتن[ى و دنه م لم ىزاننيه مدوكى سراب إل ىوتثم
 نيدطوعا .ةيلص الا هتام نما ايسرافلوقتل د اغكلارا دقم ءةمانلانال فرعلا كرا اوىلفتين

 بوبحلا كرتلاوديعل اودنهلابدارأو الزنلا لاذ ىودنه نكنيطلاوءاملاة بتم قودوأ
 ةداعسلاوةلودلادضلتاعاطلاب قبح بوبسملا دبع نكناسنا ىأنا_فالانيطلاوءاملابو



 انف
 ديونشب ناهاشىاهاوكيهط ىع
 السةداهتأبس لم اءاوععساواولبقاو
 .)' لاقاذملو مكي راومزحار اهولهأو

 اوظقبت (ىنمملا) مديوركبا نعت ديوركم ه
 كالفالا اهلبقو اهعمم مهتداوثت اف ةناسرلا

 مز اماقباماو مهياوبتعتو ةقل سلا مالا لاو ىف اورظنن نما اس هالءاننالا لاقو
 سدو ه+مزح إو ىمرورسلا باوبال حا: ةمرومالا بتاوءىقرظنل اتالرخآبناملاو ريطت
 ملايتحالا نوكيام مزملا(ىنعملا) ي طابشزا تسرود كىريكتآودزا ه طايتح اريب دبود
 طوقسلا نمايلاموا ديعب نوكي ىذف ا دحاولا ل اذرانختو ل ةنيريبدتلا لاذ نمو نيريبدت ىف

 قيدتا» ىو الئمرخآ +ويىناثلا دلما ىف ريف مدت نقلا
 لوقب دح اولاالاذ(ىنعلا) يزوسى اير تسهو ب آت بن « زورتفههرنيرددبوك
 ديوكركدتآ قي ىع مدقلاو ل جرالق رحل مردوجومو مال ايأ ةعيس وي رطلااذهىف
 .مالكلا اذه لوقي رخآلاْ ا ذر (ىنعلا) جي ناو رىننب ةمشج بشر بك « ارينباتسغورد

 لالا لوذلاف ةيراج اكئيع ةليل لك ىف ىرتودحت كنإل ع رسار بهذا لمأتالبو فختالبذك
 رذ فال ل سوعيلم هللا ىلس لوسرلاهلاقامو ىرتك]ةارلارثخ ناماو دو

 ةىناشلا لوملاو ديع ند رطل اناغ كدر لكحل ءرصا!نافا ادت جرذابأاب
 منا سانلا اهب هلو بهاي رخل قلل ارغب هتان اطيشلا
 دع مكتاناطتبتلا كورلا كتر غبالواسنالا ةاملا
 وزى ريكربكد شابت مزح لف ىمناطبشلاو هرورغلاوريعسلا باصصأ نماونوكيل
 نم صلخت ىتحءام لمت نأ: نطلاءو# نوكدمزملا كاذ(ىنمملا) هي باوصربىثابوسرتزا
 هللا ل مأ ا جلمعتو ناطيتلا ةسوسو نم صلختو باز صل |ىلس هنوكستو سطعلا فوخ
 (ينثلا) «زيتسدرعريىاودشاشرو ه يبارنبا باءاريددورك » ىوشم ةوسرو
 ىلععاو ن ن1 ناو. هني ملعصا ىذلاءاملا :رآهناسحاو هتلاةرتامقي رطل اىف كاكا
 هنأ دقنعا 4لففاول لسأ ال ةءايقل ادمطصت ا لافنا ١ ذهاب شطعلاب كفي هتاندئاعملا لجرلا
 هفيلخىاإب ىوتثم كلاس ف يكفل وة ناكناو نيج استلا نمانأف ىلو:لوغلل !ناكتاف موت
 اولعما مدآهنلا ةفيلخ دالوأاب (ىنعملا) يديتكداعب زرررعمزح ه ديتكىداد تاكداز
 داعبملا مويلجال مزمل ااولهفاو*ابلوالا مالكن م ةصخسا او ذخو هلوسرو هلااويطأو ةلادهأ |
 ىودوديشك نك ناتردب زكيو دعت لف ىم تامهملا مهأ نمهنال طايت-الا اوكرتتالو
 اذخ أو نيكسلا بعس مكسب نمىوقو دعناط.ثلا كاذ (ىنعملا) يد يثكئ اعز نا دز

 نك لف ىم ننزل نمايندلا ةروهالث وهوا يلا بنا نيا ء نم هبصمو مافتنالا



 |ءاش تام ناطيشلا كاذ(ىندملا) يي دركتان 1 رضع شتم ءزاودر؟تامارل دن رطشهش
 هجارخا دعب هلع هينانك اسمام هرخأف نم تاطبشلا مهازأأ قرف يلع بلقلاه رطش
 دال الا ناك امو تاهاعلاو ثافآالا أن

 أولهنالاريشيىدهو هيلع باتت هرءابتجا مث لوب ةنملاى هابل كلو دولللا بلل ىفهللاىل
 م ىسهتناهاقرةيانملاةب زعتر هاغط سا ل نكسلو هنأش نم ةءوتلا تناك امهسغ: ىلا لكوأ

 لمفاذك (ىنعملا) جنا 9 ,تسسس و ناول مي نآ اب تسدركنب هبا
 ىلام:هللاىلاتايرغتلا نمرومالا دئا دش ىلم مادقملار وسملا عيبصتلا كلاذعم ناطيسملا
 هنالاؤجاعاضي مت اطبشلا ىلا اوي ,دالو آن م هريغا,ذ مالسل ا هيلع مدآ ان ديس وهو
 ان فيك اهخ نم بما نكسلو كبكيك ك لخؤرم بهجلا سيللاق هنا ىسيعان ديس ن ءكور
 دوسملا كاذ (ىنعملا) يدوب رك الاجمالي و جات « دوسحتآ ارامىابابوردامإل ىو
 ناطيشلا ا مكتفي الم[ با هنا لاق هنسصل او تلح او ةغلاب انيداو انم آس ابلو جات فطخ
 هتمراضنكت اش درك لو ىماهجت وعامل أمس امه عزب ةنمسا نع مكيربأ جرخأ <
 نيك ابايارع لانه سيلبا امهلمج(ىنعملا) يي رازرازمدآت يركب اهلاس ه رارخران
 دبي ور وأ مشل ش ازيك و ىواف أم اهوأ مةديدم انبذس مالسلا هيلع مدان ونيالذنم
 عاؤأوبشعلا هرنيععومدنمتنننأب (ىنهملا) «تبثتسالءديرجردلاارسك م *تبن
 نامز بى دايقتالاوةع اطلا لام ًارتفد ىف لرالا ف بتك هنا عمدايمت الا مدعو ةعاطلا ىقنتنث لامجالاةديرج ف ئثىال بيدنرس لسبجتيدوأ ىف ترجام دنسعب برطلاو لانرقلا
 »ارش اَوطربكى مابقوتإل ىم ىوغف هير مدآى صعو شرعلا نآقدارس نم ىدؤواريثك
 تاطبشلا نم مد انببأ ىلع ىرج ىذه ل سف تنأ (ىنملا) باررشي روز دنكر ورستانح اك
 نيقيلاو ةفرعملا لهأ ولم كلمو نيدلاناطل سىأر و رسل ذكن أب هت راك رناطيشلاةبراَرط
 لكئارتلا هي ىم هنوادعةدثنمالا اذه كف ناك امو ناطيسشلاركم نم هبط فت
 هنبدباعو ندبلا نيه اير ذحلا(ىنعملا] جي سرسر دا ديضؤ ىلوحال غبت « شرا ناتسرب
 يالا ةومالو لوح ال فيس« أر ىلع اوب رضاو هركمو ناط_كلارش نم خصلاك



 |اهشلا] د
 نايس او دعدو نذخاذو دم كل ناطيشلا نا ىلا هت هلوق يعم له ةملكلا هذه ينعم مع نمنأق
 ره مك |ري هنا ىاعق لوف موهغمنيمكسلا نم مك ارينا طبشلا نال (يملا) هنيه ديني ىغاروااهثك م نيك زا اراهثدثب ىمهوك لف ىو ديحوتلا فيس رش
 ولظخنالو ارصصسا ىأ نيه هنورال منا مكنالاكلارطشلا فاق نمد منوم
 دثابادبب هاد « اهئاددزير دايصام ادلى م فارعالا ةروس ف ىهىتلاذيآلاءذهلوأ
 ل. لءبلا رهدتو هيهشلام(تاووشلا بح سانالنيز) ناري ل 5 ةروسف ىلاعت هوقدنم لالا بنت لاتبملازدابساكتاطبشلاىأوهو (ىنلا) مادداؤم و

 ناطبشلا سجاوملاو ةينامملاتاو وشل وين فنلا تاوهشلا بحبا
 زملاىديدبهناداكرهإو ىرنشم بح نكن لخ نمو يف كد اناطيشلا قأيدو
 :امسجلا تاوهثلاة بح

 ةذامرح هناطلسو هركسعمتنماناىأ
 و. تسج مادزاو دش ئاقتنادب مهو ىرتتم البل ناك لو «عنقو الما لك 1 اذا ىنعب ةغيغحلا ءارصص نم دصلا ةيح لك ار يوزتلا ةبحل ري لمفأريطلإ لذ نال( ىندلا) م درو يوت ف ىارصسزا هاد هدركه اد 'لرتبوكغ موكتلرؤو ىإنئملالا بشغل ار

 ناك اي روصلالحلاب عنفاضبأ ريطلا كات[ يتلا يت سنارشلاب و رب ىادعيم
 اذه ياو هو صرحزا درك رح رثهكأ خم نآراكت ماخو اا دبا هلغعةماقوذف هرب اور ني تاطيشلا هيله طم ريلوامتو ناطيسشلاغف صرفو طناين اهسجوأ ايناسو راي وذعمو
 باج ائيعطيرطتاس قونريط دعق دعب (ىنعملا] تبسي دنا د ىوسهديدو تسشن ىراريد «ىعزابإل ىم ىوملاو صرحا بي نم مزمل ا رت ىذلاريدطلا الاذراكة ماخو
 اننن بناج هبصس هسرحاهبةرظنو"ار هلا بناجةراظن لعغب رمالا ةلاذ(ىنعملا) هي دشكيمهلا دش هرحرظتألي ىدنكيم ارمص ىو سوار ن و ووتش ف ةبح
 أراطىأءارمصلا ىلا هاسأوولمتا ةيسقلرظالا لاذ نموددتتلا لاذ كلرتريط دعب (ىعملا) « تثاك ارمصرب ودنكرب رظأ تاذ ذك ارددرثاك ىخ رتب إو ىم «سرحسس تاطي.لا مف مقرف لقسعلا سايلاخ هج ةبحسا ىلا هرظاروغلا ىلسعو ةموصخلا ىف لعجىا درك هرطنل اذه (ىنعملا يدرك شيلادرخز ىفاوك ان هدرك شيلاج
 38ج ماماوهراص تح هتسسحالمىأ اخي هتماقو هدظرسنا (ىنعملا) » وادشناداز ؟هج أ مامااث « وهلا را لايوريداشإل ىم ير ةيدوبعل سوصخعسسمصم تقتلاو اهلا

 تاوحالا
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 هزاس ادتقمار وا هكرهإل ىم قئالعلاعبج عطتوتانثاكتلا قرن جر هنالرارحالا

 نم صلخ ىدنغم هلعج نم لك (ىدملا] جي تبستنىدازآونمامامندرد « تسرب
 ةمدخف همظعموزب زهةب رحل مامموب رخاو نمالاماقمىف دعقوناطيشلا ةسوسوو
 ناكولو مهنا ىلهنو رئوي اذهل انما يف هلل لات مهمداش وغلا ديسس دررهنال ءارقنلا
 (ىعملا) م« شلزنمدثنمجو ناتسلك نم شلددمنامزاسم اشهكنازإلىم ةساصخ مهب
 مكمل اةضودر 5 تان ةةمراص يح نمزاملاناطل هيلو اىدتفلاىادأل

 دئةمليلم دم قدس دعم م ىفرهنر تانج نتتلانا ىلاعت هللا لاقدَدِب رطلاو مولعلاو
 مزمل (ىنعلا) يك مزمو بد ىكركت :ا«زحن ىغار واو ىضار ورا مزحإل ىم
 اذكنك هب روخ نا كلذ هتءاوشر و مهم هفا يضر ءوهذم مز نع ضاروهو هنع ضار
 ارييدتلان م م لألم ديملل نوكي' ا ريبدتلاتلمف نا مزعلاو ريبدنلىفالماع
 ارا ارك (ىنعلا) م ةدادضدي ربرداردرخ قلح و دانا صرح مادرداهراب طم مزعلاو

 كعوفوبعطمال لح تياصاو طابتتحالاو مزعلاتكرتو عمطااو صرحا ف تعتو
 (ينعلا]« دركد اشار امر تفرذب هيت مدركد از [فطل باو زاب ف ىم الهلا ةطرل
 أوفعي ره دابع نع هب رتل البغي ىذلارهؤتؤوف ىلع مك-ةتمو فطللا لعف باوتلا لاذ ءدعب

 مدعن تفك ف ىء نير وربك كمبو كش ون بةوزفلا نم مكصلخو تاثيسلا نه
 ليئارسا ىنب روس ى ىلا ةفالأق(قنعملا) ارا, لامتلا انو زوو اذك اندعاذك

 ةب وعلا ىلا (اندع) داسفلابىلا (متدم نآو) عين تلون ةرمادسب ( مكحسري نا مكب دوس
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 ه عروادوخربار ىت الثماهلئمةلئيسةثيسهازجو ىلاصنلاقو رمان ارمثناو
 هناوربج و لالا ذ أب دبالىسفن ىلع ج وزي امل (يملا) م مرجال ناو رشتفج تدب
 مهر درك ت جوف ىم تلا نأ كا نءايك احلاقاذهلو رشفارس ارمخ نا هلم ذاع ىأ

 |رثالاب لمعلا اذهانجزوانرف( ىنمملا) ب ركدىتفج دسرىتغجدسرنوح « رثااب ار لمتنا
 دجراذاف راها دوجولسمشلا عولط موزاكنامزالتمامسهفرخآجو رس: جوز ل سبام
 تاوبدهلو هيفا دحا دخاؤي الن اويددل هللانال ىلامتة قاعي !ناءازخادو يسال معلا

 يملا كرب فوندو يتق ورش سةر رنج ل ب ذايعلاو
 دارانل اهجوز ةيلاط بهانلا فلخ ةجوزلا ىفأتج و زلا ةسجبو لا نم بهانلا فطام
 الاخ « تيدم؟مادنباىوسركيدرابإل ىم لاقت زمايكراتىداناذسملو فيلو هلل
 ىرخا ةرماىرولار صرح ا ىأْئفلا اذهبنا ءديدرلا

 ثا فرم 4.



 مم

 ذم صرحا ةسبترم اؤيج ىاديدز ودي دمآ ةطسن فو بارتلا ءابصح د ولا نيعف مم ريضو
 ناتزاب» ىو متيتامدعاوكلوتءابسحلا هب وتلا يع فاريرضاوناطبشلاغف ىاوعمتل ىرخا
 باَودلادعب (ىنملا) يهئموسنيا ىو ر وزي ركبديه تفك ه هرك نآداشكب بارت
 دسم ىتلاةدقعلا كاتمكسل لح
 بئاجىأ بناملا اذهذاهجو

 ديسون ايسنةناو ريدوحزانإو ىونم
 .ترهظو نايسنلا ةشارف ثلسو

 كلاذرك ثناكة يناسفنلاتايهتشلاوهو تاطبشلا
 ىرتتم ناطيشلا :نم ىملضل اهلا ىل قالون

 اواح مالك ف (ىعلا) يودع فرخ ىف ماد كروز رادع ف وكركش نوجا زان
 مفر حال نزرع البي ىتدركسلاك
 ,الع رك نا انت هللا للاخ ودخول كل هةز رو هدابناحو راماو

 دياسار وح تمدعت « دركداز نان كت معن ناركشإو ىو ىنيقسيو معطي فردنم
 نا_الابهرك ذئنارهرنملا ةمعنرك ذنوئاللا مكمتعةمعنلاتركشب و ( ىنعملا) هي دركداب

 اوماقتسا متهتنا نير اولاق نيذف نا ىلا عت هور هظم نوكتم بل قلاب ةعضخختو بلقلا
 دنجإل ىم نودعوتخنك ىلا ةنماباورشأواؤز الوان "1 مولع لزننت
 ءاظيلاو ةئحلا ىف :رمم مك (ىنعملا) ماد ىانكاهر م ادزا تفك ه الب ردواوثر ردنا
 ناطيشةديدردلا كلا ٠ ممكنا اوبك تمدخ نيئحانلب ىم غلا نم ىنسلخ هنأ يتلف
 نيم ىف بارتل !لعج أوان يح العفو تاب رقر تاع اط ةمدخ !ذكل عفا ىتح (ىنعملا) هنك
 نير ند ىو رملا ثي دخلا ىف نا. الا لو هلع هللاىلص ىئلارسنو هغلاخأ ىأ ناطشكلا
 نكت نانهارت ناك هللادبعتنأ ناس الا لاق اسحالاا مهل لاقو لب ربح هأ سال باطما
 مهساو ىساعملا نم هيفاؤلاك اسلاو هجر ءائعل ا نماو هلخاذا نيذلا نم نكسنالو لاري هنافءارت
 | رمي زاس هنا دياس نوج نانساتهكن اتسمزره ناكسندركر ذب تباكح ل ةاكط ا هذهل
 لحالات تن فيصلا قاب ا هنأبءاتشلكىف بالكلار دن ةباكح ناس فاذه يتاتسءز



 ممل

 .دئادركدرخامرمس مز « شناوضسا ددرك مسج نانسمر

 :. هلعحتا نكهندشى أ دربلا برش نمو هما ظع عم“

 ءانشلاتقربلكلا لوفي (ىنعما و درك د يا كنسزا ناو نم هكنتردخنبا
 افئالنوكيريغسر جع نم نيب اهل ىدأ نأ ىئاللا ىلىهىتاا ةريغصلا لسا مذهرا دم سن ىف
 ثديويددركن مياس هكنوح لل ىوتشم لهسريفصلا ءانبو اهب
 هضالناي رع ءمظع نركب هش اروءطاسنا نمبلكلا فيصلا قب امل (ىنعلا) جداا
 نيءادكردوار شي :نوحوا ديوك ظ ىونشم عقيف نم
 ا.( ناسلبلوقي ةهسج ةهظع هتئحراربكه سف ىرباد بلكملا (ىنعملا) ياكل صك اخ
 ىم هفن ظع لفتشي ورببكتيساول عز 1ةدل اف ىدعسي تيب ىأريبك اء -فنل لاح

 تقوباكلا الاذر(ىنلا) م ةباردوخ ىرغىريسىلهاك و ٌهياسردبشك ايددركتنزإ»
 هسقنل ايئارالا دمن اعيشاوخر هنو كسص لاس لا ىف ف بص نم سجاريبكن وكي فيصل
 (ىنعملا) ب ركب مكى هناغردوادي وك« وم ىازاس ناخد ٌشسديوك ظ ىم اينغتسم
 لوغيروضح ا ثل ل صتعو ةئحلاوءالبلا تئو هن :يبمئط_سا ىبم اي بلغلاهل لوب

 ىمةسفل اهله نم ةسااو ىنعسي تيب انأ ىل لف تنأ بلل ةيهاذرلا ىف هنوك ةلام باكملا
 ماظع اذها (ىنعملا) يدرؤردددركةرخ ديا زهرد و. دردتفو ردو صرح ناوقسس اوي
 صرحا لفن لرتتىأ ىلعل او نكعنتلا قرا لعفت ةعمجتىفأت عحولا تقو ىف ل هرح
 ناتسزردو ٌةناغمزا ب هوتزافوك وف ىويىلايجتميلا ةهتبم ىلا عتهتلاىلا عمجرتوبوتتو
 ةلفغلا تنوىأ ةبنم ىل انشا بَوكَيل هولا عئاط سأ ةلئاع(ىنعللا) م ةناتسامدشاب
 دش نوجالل ىو مهجر رهمز نما نس |تابردلاولع هرخآلا ىف فلصصل برأ
 كلنم بهذامل (ىنملا) يي تفروتزاءءاخىادوثلسوح مه « تفز صرحن آت دشودرد

 ةمعنلالتلعجو تبل اركف باكلاك كم بهذو صرحلا ل

 ىم مكدهع فرأى دهعاونرأ ىلامت هوقت ايسان ىماعلل اكن صمةرخآلا نع الفاغ ة
 نوكي (ىنعما) دو ر سمعت ىوصئمراب ركش ه دويتمعنزارت شرخ تيعنركسشإو
 نوكسو فاكسلا خذ كرصب رطاركشىأ راب ركش ةمسعتلا نمفطلأ ةمسعتل ار كش
 هجو ىلع مهلا ةمعنب فارتعالا نةحلا دمر كشل ا نال ةمعتلا بناج بهذي ىتمىنعجت ءايلا
 ىعسفركسشلا ىلء داب عللز اج هنا ءانعمو اهسوت روكشلاب هللا ف وتوكمآ ذه يلعو عوضا
 هزاطعا هركسشل بقوءادتعاءادتمالاءازجو ةئيس ءثيسا !ءازج ىهساك اركسشركشلا ءازج

 قوذ نهسلا نمر هلا ذاروكسش د اوح مهلوقن ملسمملا نم لله ىلع باوثلا نمريثكسل ا
 ىوك انازندزاركشهكداز « تسيويوجتمضو تمي ناجركشنإو ىم توقلا نم ىلعبام



 (عممل

 .ولا لاذ نم دلحلاك ةمعنلاو ةمهالاحو رركشلا [ىنمملا) تسود
 تاركشو تلفغدر[ت ومو ىونشم بيبا لاصوو بوبا لم

 0 ركشأ

 ونزادورات « قحلقنو ماعطزا ىثونربسإو ىرتنم
 جيش قلل لو امل ن ولك غن (ينعلا)
 2 ىلع ضرع الذ هللاربسغت جاية -الا ىأ باوبالا
 .ندروآت عون درك صن ماللا ماعاراسنا تاركتم ندرك ممل
 موق ىرذث.ةيرمجاكم ل فا نايتا ناب فو ممل ةمجصنلا لعف نم انالل نيركتملا عندنا

 قي رطىلعأبس موق( ىلا يي دوب ن سكه دنير درا ديسفكميخآ دوب س!ناسرصن ى
 ةيرغلا هذه ناكنا ءومتلنام لك انا فاكمو هتاف ىذفا حاصناب مهلاولاتو* ابنال اول داجربما
 ةوهصنلا لوب نيف سيله انعم تس فرحشلب تيك شا درك دراولا دلل كمن ليي دحأ

 ١ ”ةراشالا ءينكيلقاسلا ىرف ىلع
 لفت ى لعق سلا ميدقتو باهذاد أ مءيالالغما وا: لك شو ىلاست نسا (ىنملا) قبس
 ساتلار اع يبل هه ةرطف وذ ىلو قأاسلخا
 2 زكر تكي دشادهاوذخ نبا هركريوست نأ

 لها بوك لآ سد صار نس إب ىوتشمالثم هلا قلم ليدبت !ىوف ىلءريغلا لاول ةبرمغتيال

 تلقوأ العل نك ةئةئامرمسل تاقنا (ىنعملا) ب ودشاي وك لاسدسارمت هك وش
 ريشكك بوش لم يوك اوربا «ربكب تاغ س ورك ارك اخ او ىوتنما ديد نك ى اسال
 لفيت: ل هاير وأ السم نكس لإ تاقوأ ءاملا تاغسملامأ بارت تاقوأ (ىنسعلاا)
 نركركيدفاسوانآعيهلي ىوشم لاقاذولو ليمتاو لالا درسمب موتالاح نمتاروكذملا
 ارخ تاه ة رم جلا فاسوالا كلة نوكتل ها دبأ (ىدعملا يدنجر ا ىا لسمددركك باديس
 » نايك الفاوو الف ىلايخؤو ىونم ديعساءام بارتلاوالعلرفطاوالسع املا نوكيتمو
 أوه كالفالل بوسنملا قلاعو ىلامتوه الالفالا قلاخ (ىنعملا) يدابك انوبارتو بآلام
 نك «افسو ناروددادارناهن[ إلي ىم ىلاعتوها مهل بون اوبارتلاوءامملا قئاعو ىلاهت
 اوشن راركعنيطلا اوءاسلل ىلع ءافصوان رود ءامسلا ىطعأ (ىنعملا )ياتو فور هردربت ار لكو

 ءامدلا(ىنللا) ع دررخ تفس لكر بناتك هديزكى درد ناحآ ناونك ف ىوشمض اخو
 امها ليدبت الريةوغصلا*ارتثا ىلع يطلاوءاملاردغي ,ةرو دكلارايتخا ىلعر دست ىتم



 (مدق)

 (ىنعلا) ب نسوكنوج ىدويجددرك ىمكد 5 «يضرارلب ر هت سدرك مسنإلا ىونثم
 ذه تن ذا: قاطمل اعف الاسغب رطو ةداع4 نيمو مست دسحاو لكل لهج
 مده او ىف ىلا ماسقتب هنالءريغ هيلعربسعو 4 قلخ ابلرسيم لكن وعضم ىلع ا ذك ن انالاف
 ايبنا كت فكباوح «فرسربج ا لهوالبج نبل الو انما نوكيالفةنيتلا لشم .لبملا نوكي
 م 6 ارتايرمج مالسلا مولع
 ىو مهلع ءادنالا باجأ (ىنعلا) هي ديشكر مس :نانتكي اهنسو » درككىرادئتفك
 قاع مل اطدالا ىضتفت هجو نمو ملسنلا ىضنفت هجو نمت أع .اولاقو مالا لضف أانيسن
 هللالاناهع ضرعب ىأ اهعاسآربص-: دحر دهب التاو::ىممن انتافاصوأ كامن هللا
 (هللا قاف لي ديت ال)ا هومز ءزلا ىأ هند ىهر (ابملع سانلارطةتلا) تل (هللا ةرطف) ىلاعت
 ليوعخال ىأ ىربكلا نبدا مجغ لات مورلا ةروسل نيف الح ىسهتنا اوك شن أ هولدبت ىأ هيدا

 بلف غازأو ةداعلاو دبحوتل هقلخ نم يلق ماقأذ دي فنا ىلع مهلكسانلارطف مولع لام
 لوطل الدم رو سوةبتاذ تام سن اطيشلا مكسل هلّوس ىذف اامأو هو اغشلاو دام الل هملحت نم

  ىضرددركى ضوغبم ىسك كه ىضراع ىاهذسورا ديرفاوإ ىم جملاو نسم او رمقلاو
 ايضرموالوبمم هم روخاملاو ضوغيملا د اولا نأب ةيظرامااصوأ هللا قلخو (ىنعلا)
 اًدسهنمتايصعلاو نايغطلاو ٍناَوكمأ اولا اوربغتلا لب ة يضر اعلاوريغتالةيئاذللف
 هناسعمي وةارصي و دو هاوبأ ع مالا ةرطن ىلع ديوي دولو م لك اذهىلءدبشي وليبملا
 ةضراع هيفرغكلا ةفسنالاثموثمنوكب ب .هرتل او بيغرتلاب رفاكلا ناتةلاحىل+ كلرغي ماذا

 لبغي ىذلاوهز لان هاللون كه 0651 071لاكب حاس نوكيدشرلل سب

 هكيبوك ار سمو تسدوس وشرزتكى وك اردن إو ىمت اد بسلا نعوفعب وهدابع نعّموتلا
 ةفللا ةيئاذ تفس تالي :تئامالا ذه شوقابهذ نكر مصل لو( ىهلا] تسهءاروثرز

 بهذلا نم لكنأك لو نكم اذه كلوقاب :نكساضنل لوغتامأو ل دبتلاو بالغنالا نكتتالا
 ذا ةبنزرم لصب ةرضراع تفس عونا :لايدحاو هنكلة دح ىلءاندعمساقلاو

 م تسابورش لكدكي وك ار ار اخو تسزجاءوش لك كنوكا رش جميردتلااهل
 0 لمرلل لومت (ىنملا

 اس 0 رق .لمرلاو راك
 رذلتاغا مه ىف لاق لا مالكل ا ىلا مهدايغتالةيضراعةغس ماثآلاو رفكسلا 4ناكنمامأو

 | ليسرا لية لوالا لعدم دوي رجأو ةرفغج رشف بيغلاب نحرلا ىشخو زك ذل عمبتا نم



 +ىفديسديعسلا هوة ناشلا ىلء دهب وهمأ ناسف
 ةوافشلا نان دعسي دق ثلا مهلوتامأو فول ادعبهيلم قدصبف

 ناةيفو سل اان اداسهررقلم اذهو 4 ةضراعأ ,ىةداه لانا ب

 1 يلعلا ةريظملا ىف ةباسثلا نايءالا باط نم ةرابع بسكسستلاب ىلا ىرايتنخالا هر
 نيرملاقلإوها ذهو مولعلل عسات لعلا نالرشو أرمخو |:وامدوأ :داعس نماسمئاوذ هيسضتفنام
 ىلمم أ(ىنعملا) هيت ديمعو سطذو ىكسشل ل ثم نآه تسي ءراجارك تسداداهجنرإل كم
 نم ىبمهالاو ج وعم هفن] ىذا سطفالاو ج رهالا ل ثم ىها ول جالعالا فا سمأ ىلاسعت هلا
 اهضرو ىم كاذب 2 ةدارالا نالاهتإءاعم ىلع بيبطل ةردقالةيتاذةلع هتاذ

 اضارمأدا ىطعأو(ىنعملا) يت سرس دردو هوقل لثمن « تسهءرايارتكتساهداد
 أرح !ذلسهلوم اس 4لزنأالا* ادهنلا لزنأ امدروانسهلو عا دصلاو ةوذللا بث ىه جالعأ ولا

 فالائار مب تخاساه اود نياإل ىملسرلا لرأو بتكلا هللا لزنأو بطلا بتكءاكسما
 سولو الثئالا لجال اوعنطصا ةيوداالا ذه (ىنملا )هي فاك زااهاودودردنياتسينو
 اراوهنر بلشاهك- ابو ىوتشم ةيناب رةحطصمر ةمكسل لم بعللا نمءاو لاو ع-ولا اذه
 جالع ضارمالارثك الرب (ىدعملا) تساوت اني فوج دكنرح ه تسهورايس
 ةيئاذلا ضا مالو ىنوتناءاود»اد لكل /روكرثك ال انإ ى عودي( أب ةسجلاب هبلطتالل
 رصقتالف ليبقلا ذه نم نايسملاررغكسا[نكةاوكك/ لكل ناتئئالو ءاوداهل بنكي
 اريركت نا اذه جارشاب . ىاه نارفاككةركرركيؤو 'باطعلا نموجختت بلطلا ىف

 يضر ناز سن هام ةكموذإل ىو ةحءاسناللراغ
 ىذا ضرملا كلا نم سن انضرم ءاينالا

 نيز 2 اهلاسؤل ىونشم اذل_هىلع ناهربلاو ةسبئاذةفس ا: شرم لب جالعلا لبق
 نمو ملفاذسه نمةئس مك (ىنعملا) مدن ءارهنازت شكى تضم . دلير نوسلا
 رك ىم مكحأ دانمااو راكنالا عاب افا لكى اهنءراس د صنلاو لوغلا اذه
 البام ضرملا دله ناكولو(ىنعملا) « ىدش رئازثرذ ىوزارخآ « ىدبرباتض م نيااراود
 نمةرذ رادسغم لوزيالمصنلا هاودبنا ذبح تناكضرملا كلا نمممالارخ [ءاودلا
 مورمم ةينامسهللا تاو شل م ىصلاو ةيناذةذس مهضيصنيذلا قاسفلا تاو.شضارمأ
 دورابرددر ورك « ركجردديات باد توج ءدسسإو ىرتثم ةيهلالاتاعاطلا نما
 بهي رميا برشناو هام ديكلل أي الة دوجومةّدسلا نوكسناسلا (ىنسعملا) ب ركذ تاج

 ساما رجالا ىوتشم لاقاذ ولو مرولا هنم رمح اضعالا ىفءاملازرششتاا ذانرمخ حلم املا
 ليبوديلاومدولادبال (ىنعلا) جافتسانادنكشنازكششت م اير تسببت



 ءاماثيلع ثّد ةيبلق ضا ىمأ .نولتئنم اذكن خو شطعل ارمسكمأل ءامتسسالا كلاذو قستسملا

 ءايبثالاعوجر تاس ف اذه مالا مسيلعاينناباوويزابإلا مكن
 ىىرانىاهتحرو ل شف « ثسديى ديم ايناو ىونتم ةيريجلا لسع باوملاب
 ّمالات اهلّدح الخلا ةمحرولشفو عبق سأيلا سموم ءايبئالاتلاق (ىعملا) م ثسدح
 اوطئغتاللاتو نورفاكلاموقلاالاشاح ور نم سأيدالهناهللا حور نماوسأيتال ىلاعن

 دن زتمحر نا كارتقردتسد هو ديمااندب ان نسحمب
 ار ةمحرلا منه كلارتطبادياويرضأو سأبلا قيلبالسحل اذهل ثم نم (ىنعلا )
 اولعاوءاجرلا بتم ىفاودعف اىأ هريغو دي سل ايدي نيتفلصت ج رسلا فطخ نوكي ل بحوهو
 ةقلاوه ءاجرلانا اراعارءاعدلاهح انغمو ىلا عت هلا نمقيفوتلاو قيفوتلابلاعالا نا
 فوم عمالا قمتي الو هللاةعسىلارظنلا ليقو داعبملا نسحي داش ارورس لوقو ميركسل ا دوم
 نورساشبا موةلاالا تار كم نمأبالو نمأ فوخالب ءاجرلاونامزالتمامهف كتل اب و

 هكىراك اسبىاإط ىوتثم ىلاعتهاةحر نم سأب ةقيتملا قو طونق ءاجراليفولشاو
 قامعالا نمريتك ذهاب ( ىنعملا) مه تشانكى تضم دش هد اشكمنازا دعب ه«تثكب عملا
 ىديموبد بل ىوتشم هلاكشا بهذوالهيراس لاكشالا كاذدع ذاك مو ابعسر ءراسدرأ

 لمأس أيل ادسعب (ىنملا) ي تياترو ىس تمل ظ سرا ه تساه ديما ىسا

 مهيد تاطلأ نمحرلظ ه هيلبلا ان( راكالالا « ىوخ ىلع سوعت ةلظلادميو ريثك
 ىو ديمحلا"ىلولاوهو هتمحر رشي راوطتقامدع نمت غلا لزنب ىذلاوهوىلاهن هلل لاق
 الو (ىئسعملا) يتب دزالدربوبلوكي العقم« تيدش نيكد ساه: هك خفر كدوخ »ا
 مأىف ةتباشلا اننيعو ةسيئاذملا اننتفس نال بع مكتوم دناوهو أ بس لهأ هلاثام «اينثالاوقسا
 ةوسقف رعاك ترس مكنا ضرفنأبسلهأل نيم« اسنالا لاةتاذلاةي رة فس باكل
 لا نواب غتالذالاغقأ مكبلنو كعمم ىلع تب رضو اهلوبق مدعو مث اصنلاب رثأتلا مدعو بلغلا

 لغشال (ىنعلا) يب تسيندركت امرفر مل _:امراك » تسير كف وبقابارامعي»إ» ىونثم
 لوسرلا ىف ءامو ىوف ىله هان رمأ ام خسيلبت ىأ مالا لعفر ملت انلغشو لوبا ىفادبأ اننا
 ن.ولمخالف كليلا لزنأامخاب لوسرلا يأ ا. هلوقب ا( سمأو انمدخسا ىلاسأ هللا نالغالبلاالا
 نيادوخزا ارام تسن « ىك«دشنبا نام تسدومرغبوا9ل ىونثم فيلكتلاو خسابتلا
 انسفنأءافلتنمىآ انسفنأ نمانل سيل دوبعلاهدمبهئاانمأ (ىنعما) هي كم ديوك
 مام ب رادوا ماى اربناج وف وتم اننالىلاعتهنلامأب ب غسلت, ىعسلا ىأ لوقا اذده
 ىفاهةرسس الو ىلا هت« سمأ ل سجال ورلا كاست (ىنعملا) هانم راكوا ديوك كي رب رك
 ملالاثتما عر زبر عا ءازجأ نموه ىذفالمرلا ىفاوصرزااسنل هنا لاقولو استتادا رم لو صح

 زا» ىرتثم هللاةحرنم



 (اهلف)]

 :نا ذو نيملاعلا برمتىامبوى أ حو ىكسنو السنا ىوف ىلع هءانرمأ
 : راك ماخ درو لوبقاب هتسدنر نارين ناج و حرض إو ىوتشم هتمريخازأ لاقارسلا
 مهافلخ لاح اذكلغ شما ٌةرولوبقى ىنلل سلو قط ارمغ ىلا حورا وي دسال (ىنعملا)
 شئالاسرويلبتد موب ىوتثم سانا مهلعركسأولو قم ا ةلكن عنوتكسبال مهئاثر وو
 هبلمىتلاثالاسرعسلبترحاو(ىمملا) هب تسو در زاميدشو رنهدو تشز «تسوزا
 بوبملا كاذ لجالو نيم اعلا بر ىلعالا ىرجأ ن ارجآ نم يلع مكسل أسأاموبحوم ىلع ى اعنا

 نأ ل ماعلا ماعلا ىلعفءارعأ لعلا لد النوله املا اولاتا ذنهلونيروغنم
 (ىنلا) «يقسبإ مرهءاردعم زان ه يتسن نالولم كرد نيبال ىوتشم ءايتغالا نعاديال

 لدو ىم_ فقوتتى ب رطلادعن نم ىتح نوقاتشملب اولمانسل ىلاعلا بابلا اله ىلع نم
 الوامدوكيىذلا كاذ (ىنعما) كدي سحيردرابقارفزك م دوبس كنا لولمهتسسب ورذ |

 وتلا لبا نيم ىف قبيو ةعببطلا ثم سدحت ىأ سدحا ىف وبلا قارف نمنركي اضيفنمو
 بوبحلا (ىعلا) # تسرك اشداج شنو راشرد .٠ تسرشاحاماب بولطمربل دا

 املدردإو ىمةرك اشحورلا هتبحر ران و انبولق نيعيرونلاءوجولرظننرا
 ريثكدرو وقئاعش انواقىل(ىعملا) يي تسدنءارائؤ«ذ ضني وىرعب هت

 ليال ةيملاراؤأو رارسأب:ًاولعانب ولقاهم ةعوتتت الاكل ى أ رثكملا لءلدتراز ظذانال
 تاف سلا نم تعلن اهنال ايندلا لاوحأ نمضِبقتْمآلَو عننا يأ اهلعداسماو مرملا
 ىونشم نط اولا ثبح نمو ةيملالا قالعالاب بلوتو ةيككل[تادسلا,ث خسنا وتب رشلا
 نمف ماودلا ىلع(ىنسملا) يي فب رظونادنخ هزات فيطلو ميناوجورساما دو

 مايالل الو ليمسا نيل ءةيرسشملل سيل فير طو كلوص وول ىرطو فيطلو بابل اوس
 ةوكوزاردك « تيكيتعاسالب و لاس سمام شب ىم قرطن ثاءالاو ىلايللاو
 .لابو ناني استم ةدحاوةعا سو ةنسةتامان دنصو( ىنعملا) هب تسبكتنمامززا
 كفتماستمرصمتلاو لوطلاو دسحو تال ةفلتحلا لاوحالاحورل لاء ىف تال نائدتم لل او
 ردى منوكسسو زاردن[ 9 ىو ةيلاعلا حورلا بطل انلوصوو مسجلا لاه نعانك اكنال
 قرص او لوألا كلاذثال (ينلا) م« تاك ناجرذلاءةوكو زردتاو ٠ ت_اهمسجا

 باصصا نآلاسءنو دصيسإل ىمالثمحورلا ملاعو نركينيأرصقلاو لوطلا كاذو ءاسجالا
 ,ةئافلتلا (ىعلا) « ف رلوءودما زو رثلي ناش شيب .ه فهك

 ناد ءانرس

 مادة ينس عسأو
 او دادزاو نيئسةت اممالث مهفهكى اوشبلو ىل هنا لاق فسأنالو مغالبعوب ف وكلا باحصأ
 (ىندلا) .مدعزا حاورا دمآزاب 3. مهزورالي ناشدوف# ىهكسناو لو ىوتثم اعبش
 ىلا مدعلا نم اورالا تعجرنينس عسترن امتالثلا دعست الضي أامويمهل ىو تقولا 0



 ضعدوأ امويانئيلاولاة تبل مكمن ءلئاةلاق) ىلا عت ةوقدنم ىربكسلا نيالا مسخ لاةتدبلا

 لاوحالاةريح ف دعب ما ارأراملت ةليوط قارفلا كابل ةزي_هةلاصولامانأ نال (موب

 اوبك ام مهنا بخل! لكب عتلاف متع بيغ ناو مكعمارضاس ناك نال( منيل ام لعأ مكيراولاة]
 اين هلا ماعط ىل !اوج انحاام مهني دنع نع نيجرامن قا ةيدنع ماتم ف نينس عنو ةئسةئ ملم

 دلع .بأماليلا يلم لاتاذملو ةيناسورلا*اذنغ نماولات امج ةنام لا ءاذنغ نعاوتغتساو

 *اذغىلالاملا ىفاوجاتحا مهسوفت دنع ىلا هتبدنع نءاوعجر ا ىنيمسيو ىنءفطب نر

 (ىنعملا] يي الهو كرمي و ىري- دونك «.لاسو ءاماب ب شو زوودشإ :نوحإل ىوشم مهموم

 عيوشو ضابغتاو راسك نوكيىتم ليلومويةثسلاو روشا عمن كيل حورلا لاه ىلامل
 اه تسيدو نوح م دع نأتساكر الف م ماسالا ةْغسنمثاروكذملاتاللالءوءرهو

 انماسجأ نع ةبوبيغ مدعلا نات ىف انت تاك ال (ىنعملا)#«تسيدزبيافطل قارغسزاىدم

 « دروضغوكس كره ردي ذي ىونشثم ىلا عت هن بوسنأ ا فطللا ح دق نءركسالل ناك

 اذهنمن ذي لوههبحو ءىلعر ديل قذي ادحأ لك (ىعلا) هي درو ساخن «٠ درك مهوب كا

 هلوصح ناةةبوتلا بارسش ىر ديال لاه او لبقل ابل صحتالو قوذلاب لست تالاحلا نال حدقلا
 بلاطوهو لتةيدرولاناذ درولا سافنأ مهوبر عملا ىنأب ىتمادهاسجلا يءافوتوم

 عيجراذاف ةيهلالا ةبحل درو ةٌغار نمسا نسم ىف ىلا اذكسس ننلاوةساضلا

 درو ناتسسبلبالبل اًدض ناك ةذار ا داظتو ىثوملاو سغنلا امان ايئالاتاسايقل

 ناموهرموممه « نآموهوم ىدبتاوهوعتتتل ىم نام متحالناّدشلاو ةغين

 وهرب موهوجسيلركسوىلابعتدت بوافر (ىندلل) يدآرو دعم ىدش
 | لم قزملا لففلا هكردأو اموهومناكو لو حورلا هذ

 مدي [ةيقوفلا ةانثلا»انلابدباتلدب طن ىفو ملي لهو بيطلل ةيسستجلا مدع تايصعلاو
 تةزالوخت كزىورلدبة سن ىفو جيرقلاهجولا نم نسما هجولا قأي لهو دحوا !نوثلا

 !هشلاريزانحو تاثابملا بالكى عي نسسح هجر عيبفلا :

 كما ةصرفلا اوهَتْغاو تاءاطلا سئافن نماومرتالثل تاضأ.. .رئاباوعسا ملا

 اهانب |ةيعضل ا قرطلا(ىنعلا] يك مباهدركت اسك شب وخ لهارمرو مي

 كل ىولم | 6.



 كليلعف با اط لكم ةلصاو ىنعم ةمقل لعج ىتح نان ده دو ديس ةثسلو ناقل !ىنأ هل عماسملا
 لس لوستا رط هنان تاعاطلا عاونأ ةمزالم عمرابهلافارط ار ليللا٠ان هتعل اطمعاذلها
 أر هيجرتووقتدركر نكمإلل ىداقعا ءءلعو ىداهلا هقلاو ةمسهلا مزسم ذأ نل هللا ىلا
 ايدنالا ةبجرتىلء ضارتعالا ركن أ بس مرةلمف ناس فانه مالا مماع
 |!ءار ضارنع اا سس موقررك ىنعبءاجرلا يعم ةجرتلاو
 مونإل ىو ثم ناهيالا لوبغل مهدادعتسا مدع ىرخأ
 مكسفنال ةبسقلاب نأ قال يغامالكم ت ابن الاضبأ اولانأ س موف ( ىنعملا) عي ديدن موديدشو
 لسي هنال مك انددرىأ ند "صوان ة ضر انسخ مكتكمل ةداعسلا 0 ولو
 ةمالعلادلاوءايلانا ىلع مكضغبنو مكتمر غنت سمسا اذهجود |نأو ةسوهفلا مكتمانل
 يمي اشموارامدي دكا مغرد ٠» اهثمازا .ادبغ انام لابو و هتلموباطاناعج
 ره ىذلادوب فت ةسرعلا »ابل امم ضي دينا لتر اكف الاهم ةعران تناك اةحاو رأ (ىنعملا)
 عبد رعطنلا نما رعت كرادنا ساول الالمان قا ةوقيمر جنو ىشاملا ةياكسمل

 منا نوفل يم, ةسانكيعْمَو ال تراس بنسلا |
 وعش د [آملبقو (ىعا 1 «قارتناد

 انف ةثام قافتالاو يعد كلن راس .يبتلا كلوت

 نمير كلا لفن ىطوط انكن خخ (ىنعملا] ياست
 ال مربط مكحصتنمانريسنآلاو هومتلخ امان ربخالولاا مالكلا نبل ةوةذللاو قوذلا ناك أ

 اكره و ىوتثمالة, الذل هءاذعوا انتررذق مكن الثوللا نيرك ان ىأ شيدلا
 توص هيف لعفو مالك لك (ىدملا) تسيب اوك عم .٠ تسيرتسك غلا

 ثيد_>وهورمسلا نعم هناسفاو ندرتسكنم ظسلا راسك مثلا مالك ط مد
 مالك لكو ءوضل ا ماب لاشمالاو تاءاكاوهو مئيدح ىعفرمقلا#و

 ساره ٠ تيدي داهم كرم ىوتم ركتتموهن ةثحولا وسيف
 لاو سم ايدل فلكم لكو عيت افران لاى كام لكو( ر(ىنعملا) ل« تسب .امىلاكت
 ىوتثمالخأ ل حو با لع ىأ نونا !نن م .ليدبت أ ذخأمو
 ةلمطاءذه (ىنمملا) «تساهتش مارا ىزيك .ا مغرد « تساهم لانو هصقو لاس ردإب

 مكحول [ مى



 فنا
 ىلاعت هلوة ىو ىلع ةذلوقوذوءاهتشا |. مكن مغلاز اولا ىفو مكنافو مكتسو عكتل اشم ىف
 ء«ذمداهشتسالاونيلالح ىهتا مكبس انعرطملا عاطقنال (مكم) انمءاشن (اريطتالا اولاق)
 مولع ايننأ فكب اوحزا ل ةبكاذنا لهأ لاك مهئايدنأ عمأبسلهأ لاس لءايآلا

 هولاقىذلا اوهمسام دعب أ سله الءاسن اللوق .
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 لاق (ىنعلا) مي ددمدرادناتناجنابمزا ١ 23 وامي

 (مكرئاحلاولاق) ىو ل مكح اور أ لخادنما دم ل سم يبو هر لق بس خال انالا
 رطب ىثإ هتف ناجل لف ىونتم العالج ىسجتنأ كرفكبإ مكعم) مؤ
 اةيحلا نوكتوالالهلاو رطان ا لقغو تمننأ (ىنملا] مي سو -زاوتدهنرد
 هنرادو زدصتك و دركء اك انتم ىازومإل ىج !هارالسأرلا بنا ماذعاب لدصت

 ىلةحوتفملا«ابلا هجحالثاةظفب (كلوةلامللا ءذهف كل ةرابمع (ىنمملا] هيدروخ تاهردزلا
 بو مق ىأ بثولا نعم مار سكبموورعلا ىف ةروسكلا »ايلا نع يبرأغلا
 , ون قف ىم ةيطعلا يما كل دمام مقتل ناو روغلا ىلء للاب

 .ىبرضتْئتىاللودتتنأو (ىنملا) ىو رردديس حرب
 وذل اهلا موي ظ تبت ىأ نارعلا ىف لاح اراظناو

 5 ناظيلا كل لوف يبق لأثو أ عب راكب اطييوعأاناف اد رظناو رنا

 طسر نمثل ملخأ نأ. (ىسعملا) باس ويسمتك مئاهر حم هارئدو

 نم ظقومئشىال ىنلا(ىنعلا ) ناو عأ ديدن ديشآدي
 ةأيماباكشترابط مل-و هيلع هللا فس ىأر اك امندلا زهأ ءريلىذلا الاذىأرتالء افلا
 نيلماك « روخت هروغ تديوك ىببط ظىرمالْ رهاظلا ىلهريغلا هر ىونعملا بول نأ
 اذهرشنالابلا .الرامرمصح لك أنال الاتذا (ىتعاا) م رثوروشدزآربىغر

 (ىندلا) ىكى غمار مصانرتسب « قزح نود دبلات قركيوت جى مرضا ضرملابْنأب
 له أ لاثاك ام ةنوكير الا لعفت ل مس[ تنأف اصبقالأف قس ف برت ئثىالة لوقت
 مجيب ردغا نكم ىراك ناش « عشزر ما تديوكم ضمروإل ىوتتم مهئاينالابسس
 | مويلا مماوهوزور نمر ةراشا مسا ملاانركسر ةزمهل ارسكحم ما نم بكس م (زو ىما)
 كلرادمفىأ مالا كاذلعفتال ادبأ مويلا اذه مهتم لاق ناو (ىنعملا) ئيهتلا نعم (عس)

 تسارمرابودثلب « ىرتخا غورد ىهرا ءرد سل ىم يمض موي نال ةحلصمق يوت ىفوأر فس
 له مهكملاىأ مجتللاو باب .ىأقيرطةنامتبآرتا. (ىعلا) فرخ داى

 ىوّدم هيلع دفعتو بغت ىأ هرتشن احصت نت مو: ىنأ اذاامأو همالك مسن لب هت ض



 هذه نمور (ىنملا) فالغردوتزا دئامنوج شنمص « فالخزكره دشنام موه ناو
 فالغلا قت يقي ئيثىالا مص انربخ ام الخ ةتمزالا عيجف نكمل ةبيغلارابخالا ىفو
 سالظتوب نو“ !|ةهجنمهلاو-أ مهتملاكل اذو بيبطلا اذه(ىنعملا) يتابع ناي زا مهمنآوبيبط نال ىم كدنعتسنتالو باطاىأ
 قيما .نايعلاو دوهمشلاو فكل ندم لالدنسالاو ةيرخقل !نوكسن ل هو تايعلا ةهج
 6 تاركثم ىوسدراىدح ه ناركزا شن كو خهج ىدردو ىم نامذالا, ناسفيالاوأ
 7 0 5 3 !نمىأ نارك زاءارترانلاو نامدفا(ىنعلا)
 ىأ ةرهسءاران( اريعسةءاسلاب بنك للا دنعأو) ةمايقلا (ةعالاباويذك ل ب). ىلاعت هللا
 نمهردسسالغاذا نابضفلاك انايلغ (اظيغت اهلاوعمسدبعب ناكمنم مهنا راذأ) تشم

 نماك اس نك انللوغتت نأ (ىعلا) م لاقمر شلة تسامنايزك هب لاب قركمهونإلل ىمنيل الج ى. تا ءاعو هنيؤر ظيغتلا عامموأا دي دشانوس (اييفز
 ممن كىاؤو ىم عفت ضحمشل لا لاسملاو لأغلا ةءآشلوقو !لاغمنمانيرشناللامما نك"
 نيمجانلا مصن يغبالو عمال ماي( ىندملا] يفوتنا يرع تسنابدب لاذ .٠ ىرتشناراصمات
 شدني ىابزوا « دورهمريون تشم, رب ئمذا لأى وةنييالشسناكم لكب هذي لعم عيبذلا لاغلا

 اها وأ ىنلا كل اذا ءردان تنأر كرينا ىلعتسمأ .(ىنللا) يي دتكك
 رظنرةكقراغتالثيع كفلخك رضا نوري مالت نةيعاةلقل عسر |
 شوماخ شيب رك 33 ىم ندكلهأ لاو انهم احتل لو بف ىلاعل ا هماقم نم اولا دشرملا
 ىنمغتالو تكسأ هللوغت(ىلسلا] ب نك نت فردو شاب شو راد وك نكس يكس
 . رب ناهد ىبفا ديزنوج وف ىو عقو ىأ بهذ مالكم الا ذو حرتسا ل لوغب اردو
 ىف نوكيثل عل: ىأ كبر ىلع اهف ىمخالا برضتامل( ىنعملا] هي تا .بىداش لج ددركلتا
 9 ىما سالب رطو كرورسال_بيحلا الاد
 رو هلع دعب (ىنعملا )  تاغفر د تايب, رك دير دمت
 ذا كلور لو: باقتعلاو

 نمز رغحأخ ىف ظقوتل تيلاو اكبلاببازغلا رذخيو ةدهاسج
 قتيمروأ(ىعلا] ب ىديو ىدوغدجنآ ارمان « يدزج تسون مالابلاب

 ديركم را ,ىم ميبعلا كب اذن ايمااوىم لاودلا لاذ ىل ىري تح يمول ندر عع
 ترشأ رمذأ لوغي مسانلا لاذ( ىن هرم داش ليث فوكيوت « ةدرز ؟ىدكسناز

 وهاك ادئاَز ارورس ىفتلعت نعطلاب ل
 أل كلئملومأملا اذهاض رم رسام: نل لوشبءالب ىف مهمدحأ عقواذا سانا !نيبفراعتملا
 1 تت

 ىلا



 كتركشل انورعم ىعم تلعفولا ذهاب هيفانأ اهف مفأ الثلث هل امو كلب ضو كلتشد ىفرسن لئيم
 يدل شخ نزار نمغاهرات « دن ىدرمناوج مدركن مفك ف ىوتنم نآلا
 اذه نملصلخ أ ىافطل ىأ ىدرمهناوج كل تلعن ةصصنلا مصانلا كلاذلات (ىنعملا)
 ىفأ ىهىتلا ةيربخدلا لالغالاو ةيناسفتلادوبهلارهو هيف: دئانالىذلا ف شال اديغلا
 يمي ىتخاس نايغطواذباٌة يام ه ىتخانشن نا قخ ىعئلا» ىوتنم نكسرامدلاو الهلا
 دوني ىو نارفطلاوءاذيالا لام سأر هتلفجو همهفلإ)فطالا لاذ تلمؤأل نم (ىنفلا)
 ىنادألا ماثالا عبط نوكياذكه (ىنعملا) يىك يوكينوجوناب دنكدب « ىندنامتل ىوخ
 هيلا تنحأ نمرشق تا ىنعمره اذا المو أنور عم مهعم لعفت ال اصبق عم نولعشي لغسلا
 ىنريس نيزاربسغن 9 ىم ماد ةوفمب ركآ١تمرك 1تنأناوهادّرَت ثلا تمرك 1 تفأ اذاه

 ةينصمربصلااذهنمسفنلا لعجا (ىنعملا] بشي وكيتدزاسنر تسعتلدك هشينضفم نك
 .هو يذنتو ىوطتت ناسحالاو ف املا !اهتهتماذاف تايمشملا لوصعت فطلتلا ىجشماسهنال

 ةهضسمو باذعا ل ىهفاهرشب لب فورعملا !هأ عنطصرالو ةهثل سفتلا نال ماثللا قث ال
 (ىننملا) عي دهددست غم ضرعرا اركي ره هدزست احا ىنكركى يرك بؤ ىمديدهلا
 لثك ضرع ةئ امعبسن سح ا لكل يكفي الهين اوهناناسحا سفئلامحركمل تلمننار

 ددرك ةدنب م افجو رمق ىنكنوج لاب طلتك هج ةنامةلبنسل كى لها ن-عسبستنقبنأ ةبح
 لاقا هلو اولا ةدابزبا درع كل نوك اطنخ لوطا ميشللا عم نوكست الو( ىنعللا) هب واب سارت
 ىوتثم رافكللا نممالأ لهؤ(مييلم طلضاوت اتم اورافكلا دهأجىتلا !يأاب) ىلاعت
 قنوتأب راكلا (ىنلا) انيرنآشادخز ردردزا ه اف تمعنرد راك ارذاك ف
 ناهاندص ناذ اهم انحرخ ابر مهو دير انلا ىف نوكي دعب ةوسروما نوعبطبالو هافملا,ةمعنلا
 دبعمانن امج نانا ديزو ناهج تزود نديرف؟تمكح هي كرل طا
 .- ماعلا اذهناديزو ملاعلا لاذ ممم قلخ ةمكح ناس ىفاذم يا هركوأ
 0 ىاعت هلوق ب جوم ىلع معلا مه فا هركو اين هلا ناديزيو اول نيريكسملا

 08 (هنامآت لسن باك ) ىمرتل سف ةر و ىف ة«الار(نيعن ام انيتأ اناقه رك

 1 ,)ان آرف ةفس(اريش )نومهفن(نولعتموقلا سرعان رفإ ظءاوم او صسقلاو
 | ضرالا ىلخن ىذلاب نورفكتت مكتنأل ق) ىلا عن هلوق ىلا لوبق عام“ (توعمسيال مهف مهرثكأ
 ىوسامو هولاء عج (نيملاعل ابر ثلذ)ءاكرش ادادنأ كنولمحتو) نينثالاو دحالا (نيموبىف
 عورزلاوءايملاةرثكم(اهف كرابواهتر ةنم) ثياوثالابج(ىساورا مف فنأنتسم(لعجر) هلا

 ىلع بوسنم(ءاوسمايأ ةعب رأ )مام (ىف]مئاهلاو سانال( اهناوفأ !مذ) مسق(ردقو) عورشلاو
 ا مث) ايف امم ضرالا قلخ نع (نيلئاسلل) صه الو يزيال“اوتسا ةعبرالا تونس ىأ ةيردمملا



 ىدارمىلا (اينثا ضراللو اهل لام )عفت مرام (ناغدىهوءاهكاىلا) دصت 2
 لاقل اعن هتلاغنيلالحن ىسهت انيتهركسو أن ام ىأ لاخلا عضو. ىف(اهركوأ اعومل) اكسنم
 امولاقىلاعت هللا نال أم هنوح ىفام عمنيعث اطلاشتتأ انلاق اهركر هول اينما ضرالاو ءاه.لل

 اوبسنكمل اينما نادي فر ابن 2
 عقبال يح (اوفرتماف) ىلاعت هلا لاق بؤ لاب فارتغاللر بغسل ران رافكلا

 هللا ةعر نع مهلادعبف (ريعلا باس ألامص-ذ) لسرلابيذكتردو( مجؤنذب) فارتمالا
 لاجدوخدئثسافو نوح ه دنرشىلاس ام ردناملل ءك طم 0
 ءافنصلارهافولااورباممو نيم اسسو فام ازروكي* اننا لام ماثللا نال (ىنعلا) يدش
 ةنجا ىفاو اكسس اذاو تاعاطلا نعاوضرعأ ةيهافرلا ىفاوناك اذا ىن_هد نيف ام نيملاط اويوكم

 مار نال هج مهتاعاط دصتم ناكمهرايتسخان
 راردلاكم مئلدزدةعمو سنادنز تسهؤو ىونثم غ .* ىرب هريغو مف ىش ول اريطل الدبر
 قدللاك ات نوكيدبف هال ثلا صالادسوةعمو اذا (ىنلا) # عقار وحدوشرك اذ

 شك دركءاكتدابع دش م رشزا دوسةمدوبتوأنم نوت ىرتم امادهيلع اهتم
 نيبحاساىأ ششركلراص ةدايعل اريْشبلا نم'الوسمملا ناك ال (ينسلا) ) 6 رس
 ارمدآ ٠ يم هللاىلا اف نولي 0 مرا ترم اقر

 لك قىدآللناك (ىعلا) «تسدبك فديه مولا تسر هروح
 تارت 2 ب يم !نكل:ردقو:وةىأ تسدراك
 ىهىتلاةيآلا هذه (ىنلا] يي ناهجزادوسة,تسين تدابصزج و ناوضنيا سنالاو نس

 دوسمملاسياو نو دبعبلالا رمنالار نأ ا تةلخامو ىلاعت هوة ىهواهأر آ

 كارقولا اهدرحو يال افاانال ,رفاكلا ةدابع مدع 0ذ ىفاشبالو نوكتالد حوت
 .ةيدوبعلاو ء بتكسال دق لناف « بنتك الرغلا 7
 اهم درت :نمو فاطالاو اجلا تاغسروظمرهف ب ضأاكءاسضرلاو يل نق, هلد انا نذل ع
 .كزادوصغم هجرك ف ىج رهفلاو لالالا تاغصر هافمومذراكسنسالاو »بالا
 كابا سوسقلاد«ق والم ىنا) و ثخ هو شارك
 :شلابنيادو هةموزا كيل ال ىرتنم نركياشي أ ةداسسوك أر تحت هتلعج نا هيف

 باكل نمدوصمملا نكي نكسمل (ىنعملا) ميدوسودابشراوشنادودوب
 لالالا طنا نمدوسنل اذ: اشاد راو .ةفرعملاو لعل اهتمدوصلأ



 اهلل

 ,هللاو ىونثم الش موزللا بس لمعت تتناك لو ةفرخ لا الةمغئملاو ةعاطلاودشرلاو

 فيس |تدئطص انا (ىلا) ب ارربب دارفطرب ىدبزكي « ارريشمتى خامس ك و

 ةعزولاو رايدالاترتشا ك ناكر شفالاو ىلإ الا تكرثةعشوام .ريغ ىف ثعشو ىأ ارامبم

 هجرك قم تزولا لجالءاب فلالا تبلقرايدا ريدا لصأ نر , هلا له

 دوصتملا كاك ولو (ىنعلإ) يكتسي دي مار ىذا !دهو لءرشب زادو سم
 هتيلباق بس هرعمع وناسنا لكل نكسر ات الا ةيادولاو لعلاريشللا نم

اش اذهلو مرثلا شا و السلا غاصلاو ركل ركللا ديمة مدادعتساو
 ديعمإط ىم ر

 لمف (هسركا) ةلاممسا يملا ب (ديعم) يئمةسا ميئلد رم دعم مركامب ركد م

 بيسومأر ,هتدبعتساىأ 4ك ماركا يركسلا لحرلا ةداب ل1 اذها (ىثعملا]باطخ

اببسثل ماركا ناكل هنمرك أ لثلنال4كماقسا ملا لبر اةدابم
 

 ةدايم ى نعم ديممىنعملا نوكيف همر دسم دبعم لوةتو ةدابعلاتل ؟نركوءاشلاو ررملاب

 يامجو فرى رةغام نول عب ىرفتيلاير اهلا بيبح لاقا ءاو مارك المب ركملا لجرلا

 نوكمتةعمدلاو ءايرالف 1هتدابع ناك اذام يمساقلا مثلا لرلا درومو نيمركسملا نم

 .هتدايف دن عرس اننزيار نامل مؤ ىماهج اماوةسو ىفاعتللا لاق مقلاو الالهلاا

 ءامركملا طعار ةعاطاللاساراوع سيلا ثيريخا (ىدملا) م دئهدراثهدبارتاع ركرم

 درقلاونايعلا ببسماثلل ناحل اكل ل سس مهلناسجالا نال انو ار اوعي

 زودو ديرف ده مودره قح موال مهام ارررما ناط.شل اللاو نيلي ايشمغال
 ىلءابص-م مب ركسلاو مثلا نكيلكل هنا نجما هلو (ينلا) :ضاياْبابايا1

 تخاسإل ىونثم تاسحالا ديم ءامركمال اخو رابقلامائ/قلفل هيتمكح ىشتقم

 سدقلا ىف ىسومانديس عنطسا(ىنءلا) يك ريحز موةرسدبآدورذانوريغصب ابرد سدق ى دوم

 وهو ري حلا ضرمب نولدبما وغلا ىآري>زلا مونهرثطأطب ىأ مهسأر اولزغب ىنحاربغ#ماباب
 عاوتلابنوذصتي و عو كسصر ا ةينرل نونأبو لا ذتلاو عوضا قرتو ريكشلاب

 (يعلا) عي زابنو تيسريغص بابن
 لاذنلاو لاهتمالاو عرضتلا باريرمغسلا بابلاكرانثا نير كلل نأف اهل عددا ايف

 دئشابل قحرطسم كنار ابج ندركرضسم بيسارالولم تروس ىلاعن فهن ؟ناسا ذك

 عر كر توج سدف ضب ديت خاسريغس باب مالسلا هيله ىبوم كنان شبا ةئخاس
 يسن اي ىفاذه م ةايحاولوثوادصم بابل اول داو هك دمآرهتفو ليثارسا ىنب كارايجب



 ذقن
 سدقل اروسو ضن رى ءاربغصابأب اا ىسومانديسا ذلكم كولملا ةروصل نيرا با لايم
 لاضفالانا ناب ينالا ةنيط نم لء ا. ىلامنهللانا ىرب كسلا نيدلا ملا نلالج ىهّتنا ناوفذم اطلاب (نيد4لاديزتسو مك اياطخ مكلرشغن) اناياطخ طقنأ ىأ(ةطحإ)اننلئسم (اولوتوادص#) اما ىأ (بابلا اولخداو) م. ةرجالاعساو اادغر تشم اعيرأرأ سدفلات م. (ةيرقلا«ذهاولخدا) يتلا م مهجورخ دع مدل ةروسف ىاعت هقلالاق بابل لخادم ب عتنو ليث ارسا ىنبنيرابج عوكربدسو لجا هلل
 دارأ الف ةيعيبطلا تاملظلا كتل ةلبشم نوكسنل ع رشلاراؤنأ اهف ةعدوم ىلا ةيعرشلا لا اومالاو ل امفالاب ميه سمأ ىولعل حو رلا بج دي ةلظربش:ةيعيبطلا لاوتالاو
 ثرحاهماراكفم رفا «ذهاولخ دا لاقت عبطلابالرمالاب اهرلخ ديشأ مهرمأ !واش فيك اؤاش يح اوماعط و اهراش نمولكا ًايفةير ها اولخدينأ ليئارساوثب
 بى ةيعيبطلا مكل امنأاب الار فكم مكدوصم نوكيلا دصء بابل
 ملل نمال هو لح قعا اذنك (ىنعملا) :يتاها +اسىريغس بابن امرا « ناودكساو
 ايندل هال ىونثم ميبابل لوعشدلا هليل: ورشا ذب مجاب نملوخ لادا دارأ اذا ى دس اريغسصلا بالا ةلزغم مهازنهللانافرمسلا 1الهل او .داريغصأب ان عنطص !نيمال لا نم مظعلاو أ

 تردصتن ايتام لأ (ىنعملا) مدن :كارااركودش :
 مدعو ,هرورق بيس "ا دعأ“ا ,ربكلا :دضل اؤيركي ال عماشو لا بوني

 دصسينأ نرربكتي انها لهأ تالايندلا لهل بارت اسايرلا لهأو كلولم ار نيطالسا !ناندامزلا نابع أول لولا بحاسم ىأناول_ميوريم أ بارحلا لاذ مساوريغس ل نوال, ةلصتلا فاكسلا و ةدوالا ميته هلا ءايل ارايندملا لهأ دوت“ بارد نيفرسلا لك :ىنمدج ناد نيكر سنان يكرس نمبر اك ةرلاوعصم نية برسلا هللا ل« (ىنعملا د( اولا دريم بارو ارح كنا د نكرم تح اسو ىم ىلاعت لل معا |
 2 لاك ار كشبن ه دبدن كاي توضح نكن يال إو ىم مهناسور)
 :ةاظشا بولا نئال مس نرسل لحن يمدامو ديطالسلا
 !متثناكاي بصفلا ةبرعل اينونلا مذ 1نافناك اي ركشن
 انمي وعتملاء أسر :رلاىأ بالكلاءالؤول (ىنعنا) ذو ركب اروكت سراءارريشأ وش ضامن اراكسن الي ىمركسلا نملاخ بصق غنأور كس بسقنا 1 ىعب تام اطلا ةوالح نم ةيلاخ مكسذ وج يروبلا بص” لم بصق تس ركسارثأ مكبنالو | ركسالب ىسراة بصق م-هعمئنأ ةسيناحررلا اركس م-هئاوجأ ةنولملانوقتتماوأ ءاملصلاو .نولماعلاءالعلا مهو ركسلا بصق تبان مهنيذملا ىأ أركسلا بصق ةناظنلل بو #نملا هي

 دوح و, دالكنا



 أف ناكررم لك ة صو مك احانوكن
 ةريسلا ناويح كا نوكيصب اا ا اةعيبطلا
 خيا شمو ةقيفحلا عابس نم فاض تح نوكي نم ةعيبطا ارآقددخكر تس فاض ةنسلاو

 (ىنملا) دوب وح بانق ازكتناش فو هدوب وح بالك ا ناشي 'فوخإل ىونش ةقيرطلا
 نوكيىتم مهفوعخوالعو لج وأحا بالك نمنوكي ةروصل ا لهأو ةعيبطل اتاري ىأ مهفوم
 لشق سومش مناة هئاسبلواو هئابسنا نمور اسدالا اهكردتال تل هناذ ىأ قللسا سمشور»

 راكلا ءالؤم (ىنمملا) «ناهلب'نيار وخردفدابروناهمتكد رو تسالمالا نزلا ىم
 فردر ريفادالاو ندب الو مسهل ىل عنهما ءالعاي نيلاع مهنوكمل ىلعالا فر مهدر و
 ىونثم ىلعالابر هلا يماو ةداسبعأ .اوكر بو مهوذاخو ىفادالا او مدمىنادا مس اليفدالا

 ةعيبطلارأف (ىنملا) يم فانالث ناكب وها نآهكل» م فا هءناريشز دس كش ومإل
 لوايلوالاو ا

 ابن

 ميري ف تمعن لوو ظرادخ لك
 2 ار ر رضحل بهذارا دفا

 ك0 رهذ دعب هثم سمان هللا مث ل نس ألبا
 ةرخآلار ادلا كلان ر مهى لاق نيذلاةةيملا دوسأب ه4 ةبسانمالت رهن باتاذ

 «تسدرود مب وكب حر شرا نكس بو ىماداسفالو ضرالا فاولعت ودي ريال ن يذلا ءلهمغ
 "لقا تاممالكملا ادهن ع تكس ىمغنل لوقاف (ىنعلل) عتمه لادوهو يمديك ش م
 ةلاملسا هذهنالعياضيأو ابضغ مك اماو رب 0 رطاحرشوعب تدر ود حرم
 (ىنعلا) مشل ندركذن انناميثلاب هب ركىا نكدبهكدمكنبال هاحط ىمةدوجوم بخ
 نو شحللا م لعناو ماثثلا ىلع ارئاجو ايفا نكمي رك ايةموقرملا تاماكلا هيه لماحأ

 تحمله دب بيس نير إل ىونشم هلا مالدا غن 0
 ةنحلا لهاراس بيسلااذه نمو 5

 ثا ىرم هو



 (ذقف]
 00_00 يبا ظئْسْظزج1 ا 222مل
 ىغاطلاراس(ىنملا) هيابع بح اصةتسرك اش تسه « زراكب غاط تسهل
 اهونايغطلا ببسةمعنلا ةرثكنالبهذلا ىأ بهذال بوسنللا »ابل !باصصا«ارمالا
 زعلان ال ارك اش ءابعلا بح اصرسكتتملا

 !قوسلا ةيحعناسب اذه هى ”رذسرب فوص و شعم هنا

 اهناجدزيو خرج « ديدهرفسىز و روصرب فوصل
 ءاؤبيباؤنا "كنابط ىم واع امس ل عفو راد هقوش نسب ةغاعمةرغسر اهم
 ةصحالب بينو ةمعنالب معن ءالسه انّوسموالثا (ينسلا) ميياودشلن اراه دردر اوس
 قوسمكره « دشرايس رار وشردودتكنوج و وشم عاجالاو طمقتلا عازنال ءاودمذه
 هعمراساي وس ناكر ملك اريثكى وصلا نايلغو عبجو ناسامل (ىنمملا) يك دشرإب واايدوب
 ثردج اون مهمدحاولدجولا لصحاذا ءارْوايهن ةروهدملا ةدهاقلا ةعي رط ىلع ابح ادعم

 مفرش دوخي و تمني دنسك ان مرسم ورطر ىاهر ىنكلت لف ىوشم هعم
 مهاوش مهقدذو مج رطدك احدوشلاب طلو اص حايتككت انوس هعماوبرشو (ىنعلا)
 هك ارفوصتنك لوضفلاوبإل كم نيرئاج كراك موكل ازراصو ىرهر ىاهوزك مك
 وراد لبحر ةيذوسا لاقرضالاونااماذ (ىعلأ) جهت نانزو هنضيواةرغسو تسيح
 ولج اودي لمزمطلا نم بلاتر ايسملابةقلممةرةسالا هذهاب مهلاح نعالذاغ هنوكلا لوضفلا|
 (ىنصلا) مقبل داماك ىتسهرجوت « ىتسينعميشقنو رو رشفك 9 ىونشم
 تهل كنال ءانغلا باطغالو دوجولا بلط ا ىنسعمالب سفن تنأ به ذا بهذا ىقو هلا لاق
 تبن يتهدنب ٠ تفشام ىاذه ناب ى نانو شءإل ىع لينالب ليم ثعلاتالشأعب
 ءاذهدايمالبدارملابلطو زم اعلاءاذغرمخالب زيفلا شع (ىنمملا) مت قداصركره
 .ولا تالا. اطوب مسيل قداس لكن ال ىفامسجزيغفاحورهؤاذغو بحنا
 .هنان قدحلابى :هلاورقفلارايتخا «ةثهءىف زشاملا ق دص ةمالعو
 اشعل نوكبأل(ىندملا) يي دوسي مرسى تسهارئاغ شاع هدووابدوبنراك ارنا ةشاعإلاى+
 درك فلاب ىوتنم هللا فءانذلا مهلام سأ أارنال:دئافالملامس أرز ادعللودوجولاب لغش
 حانج مسهل سيلقاشعلاو (ىنسعلا) يدرى دادسيمزوكو ىفتسد « ديرب ىرلاع
 مسهل سياولا سلا فارطا نوريطي مسهو ةسن رعلا ءابلا متذب لولا ىعسوهوةماقالو دفالو



 ١ دودي
 8 اب ردم ةلامالاو ةيسرافلا ناكلا

 رنوركفلاو لمعلا حانج اوكرتىا تارك ى مع مصارلا عفو فاكس | مشن ةركةرم رحفلاي
 ةوقلابلا علا فارطااو راطومتلا قال_اءاوقلختو اومصن او موهوملا مهدوجو ةماقودق
 ىريتفن لي ىو ةلصولاو :داعسلاةرك ملاعلا ىداننمارغطخو لقملا حانجالب ةينامورلا
 ذ م تنال ينز ىمهءدي ريب سد « تنايىويئءمزوك
 تاقشاعإو ىمالدننر .دينوك عمار عملا نمدجؤ ءافءرك ذراسملا عطقالا

 مدعلا لاويرش قا ثعلار (ىنعملا) يي دح او سفنو كيرلي مدعنوج و مدز ههخن مدصربلا
 مودعبوهىذلار ءاظلاملاعلا اوكر يمي ةدحاو سفنو دحاو لكشو نولمدعلاك مهوةهخ
 نمو بولو لكستلابةدض» ةدسحاوا_فنهعم اوراصو ىنعملا فاما ءاوذختاو ةفاضلاب

 ,مه تولقوذدسانش_ك«راوخريشإل ىم لاقاذهلوةرذدوجولا
 رطلالفط اذكمامطل ا قوذ مهشب :عميضرلا لذطل !(ينعملا)
 :يكنا ةرغارلاو ماعط نمل ةبيطلا ةُعارلا نا هئاذي-ةد سل هنا مهفي يتم

 ناويما'رخ ثورلاو شركلا ىمادامفرسلا ترذلا ثورلاو ثرغل اوه تونز وىلءتوير
 ةي'.' فراعملاو ةبيطل تاومالار مط آلا نم لالالا ةببللا ةينا مثالا حاو رالا«اذغاذكا

 ةنورغملا ةين اسنالا حاورالااذتو كن اباتلا ناوشالاو ةيناسورلا قاوذالاو ةينابرلا مكاو

 اواولا نوكسو ةيناامقلا ءايلا مش توتةتل!َكوََار ابنعاب وه ىذا مارملا .طلاو سمنلاب

 ىوخكنوح » واىوزاكروكذا/قط'ىعاشو دوثرذو هو ةسيقونلاةانثماءانلاو
 ثي راغعلا ةذاعنم بهذي ىتملماكلا ناسنالا (ىنعلا) را ىوخدش تسوا

 ةداعدضناستالا ةداعتاك ال برشا ف موعماي واس نوكب و ةئارةدرقملانيط ايسشلاو

 (ينلا) «شوخ توازم دصزنا بان « شكو «ىربتاوبزادبابإل ىم نما
 نم ةثامنم كلاذد عت 7)تنالاسللا وقوذلا ةارلا نمدحت ةحئارلا بذا ىنجلا اذ
 ةذلرغفلابنودحت معاة ماوعلل ةبسسنلاب ق اشعل !!نكمسمبةصاخ ىمهف فيطل ماع لطرو

 ئاببس شيب داب بك « لينبآدآدوبنوخ ىطب: شط ىو ماعالا ةرثك, اهد_هتلالثنا
 ليما نمرثلا ىلطب سلا مادق وكي و امدرينلا"امثوكي ىطبشلا مادق (ىنءملا) مليح

 غلا بارشح ورلا
 اريمالا نماعساو اب رطرصلا وكي (ىدلا)

 اقع ماجن ديثبع مالسلاه لع بوعي ندوب صو هذعإل ماوءالرسب الف اةءالرمملاغ



 !ثكوماللا هياعفسوبىو رزا
 مالس هيلع فسوبه جو نم هقوذو مال لأ هيلع بوقعبأ ديس ةيصوصخ نا ىف اذ وك ودره
 ا هسهنم نودو رمش مهريسمتو هنوخأو فسويب -رلا ع نما شن أو ىفاعت ىلا ماج
 ةارام لكى عملا) يدير كناوخاب ا دبوا صاخ ىديديفسويخ زا بوفعيم خ6 ب ىو
 لعق اثهدب ظل نا ىلسع هاسوصخمناكع اللا ام يلع فسويمحو نم هفرهظو بوقمنأن ديس
 قشعز نباإل ىوتثم مالسلا هيلع فسوب ةوخالثلسو ىمةلاحلاكلتو بئاغدرغم ضاع
 نديساذهو (ىعلا) جيدتكيم هجوارمبزانيكب نآو « دئكمدحردشي وخ
 كانو ف سوا دبسل هتفر افمدعن نزلا تبن ف نكس ىارثبلا ىف« لسع هتيم نه

 ةيايغ ىف هواء نآاوعجا ىأ ارب ف سوبات دبسلجال او رف دسم او دةلا,ف سوات ديسم
 (نملا تسي شرك يتسدوفعب 0 5 بلا

 الار ىريالرسغمل يذلا لولا (ىعلا) مر وهطااالا
 ةراهطاا ىأ رووطلابالا الم اللات لسير لصف ل شبلو للا نال ررااهسجو ريلئش
 ملأ اذك

 ااراكضالا خاسوا عيمطت رو روطوتساا ذك اهني وما:

 بد رنب زاعوج ه ااجتوبو تولد شاي شعإ اك ع .قتمأعلا برت دها شل لسسومو
 حاو رالا تون ناكمجولا اذه نمو ةبحلاوقدعلاج اورالا ثوقو 'اذذغ(ىنءملا) ) ياهنابتوغ
 ةمكنحلاو لمعلا ع وبا و ةيصعملاو لهما عسبشلا ىفهللا لعج هتلادسبع نبل مسا عوجلا"

 شيعبهيلءحاصف ثالث ذنم عئاجيفا لاق أ لطب سلجم فريقت ماق ىلءوباذانسالا لاقو
 اتلطم*اّمسالاو؛ هر ةمح مدل هرس شياو هللرن عوج ادا تيك لاتوطياشلا

 (ىنملا) هاجر ودزادسر شنان ىوب و اريرشب آدوب ف سوي عوج 9 ى م لافاذماو
 مالا "فيون ديسل قايتشاو ةبغرو ءاهتسشاو عوج مالسلا هيلع بوهعب ان ديسل ناك
 دجال ىف لاقىتح ةقامد ترطعن دبعب لحي نم 4ثلسو فسوبدوجو زبخ ةحاراذه لجالو
 «فاالوافسوب مهي را
 5 أىأ طرىذلالاذو (ىنعملا) «تفاينىفسوي ناهاربر

 ىراثم فسوان ديس صيقذار دع رك“ 0 برغعنان ديسل سريل لدعاو
 الاذو (ينملا) هيدا وب ىبوغعي دبكه وح ٠ وا دوبوستازلئس رف دصهكسناوؤب

 ىذلا



)4 
 لاعو صيمقلا ةضار مهدتسااب وقعي ناك املاديع بناجلا كلاذ نم ءرفةءامتلك ىذا

 لاعاد اإل ىع اذويلاكك ةيادسولا ةٌحازهثمم دلو ناعذالاب نآرقلا مق لن
 0 اذهاب (علا) يب بييح فسكت أ تلمع ظئاحا ه بيصنو

 هلام ماع سيلىأ لابي -سبل لها ظداحم اعلا الاذاذو مك بيصنللهلا م4 سيلدو وم
 عهمادبع هللارضتدر وهنال لمغلا معلا ةةيقح نالعرلو , سانتا اةأهابمو ةارامال هلعت بأ
 ىرتثم لاقاذسهلو ءلغرونب عفتني لاعلا اذهل ثمو اهاذأواهاعؤواىظنق ىتلاقم
 اذكر مقسما (ىنملا) م ماع سنحزا عمم دشأب هحرك و اشم دبإ ىمه ىوزا قسما
 ىور ماوعلا سذج نموه ملا ناكولوا- موضتتي ,ولماسعلالاعلاتاماكمل هعامتسا نم ار
 سايل «ىشي جارسلا لثكمسفن ىمني و ريخلا سانا ارعيعقالاعلا لب ءريغملا عماجلا يف
 شئسدب نهار نانو م ايل غنال ل ظلال ا .ءللا ىف رؤالب هعشملا الم شن قرسو
 ف ص انوكلا (ينلا) م«تديراج يمان د تسديدوع و تسب راع
 رهو ساخخأ الس هب هلريسبالا

 نرزاولا ةرورمضل تيبللا ىءاس نا تفويت مين سان ثا هلق اذا اضيأ سانا نزو ىل-عا
 (ىفسعلا) « تسيرةشمىاربراوأفكرت>و تا ب رسرس ىماض شيعي راجل يرتما
 تنقح تما ىو ىراشلال جالو جم ةابنم 46 ئافالذب را صاقلا ديؤةي نامل
 قزرا ءاطعا قار دؤتو منت (يغعملا] 4 فهارركيد ىوسار كير م طادكزور
 ىرا نى مرخآ فرطل بْنَ دح لكس دلو ابن هلا ةابحلا ىف مهتشيعم مهن ائمسق نض هلوغل
 اضعبر ريغالا يناموراكيءاضميوريفالاينا منجا كيم اشو زريأ4امنال سمكا
 القرطلاانبا «جوو ذو داب رط هدأ هلرسمر هتايئامور وايئام جاكي

 دزنياءارتشز لاي كلب « ٠
 قا قيرط عطقعبتلايلئرظناو ناثسدحاولا كلاذفراسن حلاك نر قنا (ينعلا)
 قلابعزكيفادغتا لكم رك يقتل قبر طلانعدعبي مهشغبو ركب سني مهطعل
 هتمظم تلج هللا لاذو (ىعلا) يتخادكىابو خزودلايخزاو « تخاسغاب
 تخادك طقانال ا انما عئط هيل ايم



 « لا عر جدت لدتا ديدإلا ىم تركت فيك ةبقاسملا دمحأ م .هبالةغيقل ا نكلو
 نه تالوخاولاجل كرب الرومان بلقلل (ىنسعملا) هيىلاب

 ارشعاطمىديدبرك ظ كح 1 ايلا أي حورلانكر”كأ
 لطم بالاول انىأرب ,ولو (ىسعلا) يي لايخ شوخانره هارىدركدسنب ى لايتحاز

 4 جيف لابخلك قير تو طر ةايتحان مو طاتسالدعبشمىملطاو لايقلا
 اريبدل مدخل صيتم (ىعلا) ممم دنيردوداص مدونتك همدقاهغآ ارسوسابدسرك ا
 مدعلاب اب طيروداس م يلحلا لاذ ىف ناكتأب نك لابناذ لاما عاطءو ركسفلا سو اج
 نمادإلا ىم العولح قأ- !روظنمو» للا مهولاو مهفلاو لاي روبعل ىفإ رابالواسعي

 ع هخوب ةةلسمأ(يملا) 6 ابر هك دوا ,ءاضبأ « راورول
 اذا ىمعالا ضرق نوكيا فكه ىيذران يب يبعالكا

 ,تسيوذأم ءرذو رعاوا نادل كب اولا
 ماوألا لرتن لاما ةقيق ل عتملاذا
 3 د (اوةرتالراعبج) هذدعأ (هلالبمت) اوكسيق(ارهمتعاو) ىلا.هت هلالأت هتامرفو
 ماستعالاريقتسم ارسل ىدهدتا اب ممتن موا ذه ذو نلالج ىسوتنا مالدسالا
 (نرل_منوالا نتومالر ناتو تاون نإ انيرلاةاذواوهتاىوغتوع
 ىلامتهللالاقاموز 4ىرمتتلاو حاليملا نوكيب ىذا انيجيفاشارا طثلا ىف لاقاذولو

 هللا نا هيسحو هذ هللا ىلع لكونب نمو بستان جوار الهجن هللا قب نمو )
 راىواوي كي ناو وبآىو>ورازغ مرد تآكل ىو (اردق يش لكل هللا لعجدن» .مأ نقاب
 ةرثكلا لم لدئراز ظذل نا تاضورلاريط لامار وظءدحاولا لاذو(ىنعلا] م باذعردا
 بحابهلاسأنا نس فطالروظم ءانابلالو تاشررلاىفالا نوك-:الر ويطلا ةرثكو
 باص نملوالاف اسما نيس .هنالباذعلا فهي:بلالجلار ءلتيوهىذلا كاذو لاكلا
 ةروسؤ لامت هللا لان اردن يم لكل هللا لعجدقر ةرمسالهو لالا باصصأ نم ىلاذل او نبدا
 د «نيذللا مهر (ةنجمل ا (مكو) ةعئاولا
 يأ (ةءأدملا باصصأو) ةنا ثاماظعت (ةئولا باصأام) هرمخأ ديم ماجاب
 7 ارانثالوخ مما كاف (ةمأشلا بامان انوش ءانكم نملك قؤيتأ؛ لاما ١
 ينال ىلا نأ كلالج ىبتا ينثالا مهو تاريسما ىلا عرب ادا

 4 0 قيذعلا لامثلا بحاسوه (ىنسلا)
 ”ىأ نم لالا باص أو هواه بشل ف قب نهلا بعام الار :ىأن منية يلاونعلا



 قب اصمإب (ىنعلل) مي دما مران نمناجىاديوك# جره ردنيهانيثنمهول
 ًالوررملا لودي ىوةتئاز تاعاملاا ةضورىأ ةشورلاه ذه ىف' ىو مما يفعمتفاسهلا

 ,نيردبلا جرم) ىلاعت هللا لاةردخ, الوحوراب 5 بص ناطيشا

 ناسنالا بلاقخ ذرامهينايةتلب ىامسملاو ىنامورلانيرعلا خزريىنعي (نا
 أ ةيترل“ ىلا نمةلالضلا لهأ عنب لب طاتضطفرخآلا ىلعام بهنمدحاو ىقيبال نابخ

 تياكح لف ىنابررمعأالبأ ملا ليملا : لو ىوغتلااوطعميإةالضلا لهأ نوكك حال لا
 اريمآلاةءاكح تاسرلاذه يك يظع تاويل اخرددوبت شاد سناودوب رايز انك ش مالو ريما
 أريمالاو:الصلا ىفةاج انا ا ميظسإكْنأك_هيعاكزم السا! ىلع اسب رحمالفلا كلاذ ناكةمالغو

 جاتحاأ(ىنعلا)< رسرادرالهزقسدتلنأب هر عم هامركج ان د شريم إو ىمهكس
 سامو ىع كسر مفرارئيملب كلينأ ينبءالهالتا رن م+-ا هاكولم ىدان ارصع مالا ىلا
 ليدتااو ساطلاذخ (ىنءلا) هب زك انىامورعلمركبات « ربكم توالازا لكو ليدنمو
 ا ئأأريزك انىاماملاىلابهذنىح نوتلاةامسملاةيراجلا نيشنارتلاو
 ريزكمزاللاريغل لاقي و مزاللا ةيلسالا نونلابرب زك اننا ىلع لتتم دا انارطضدمو مزال:

 .هوكن ىليدنمو ساط مددت آر قنسإل وثم ن
 رمد موكت نا ىل عنها ليدثملاو ساطلاتقولا كاذ
 ناودبهرربىدصتمإل ىم هعمانورةفيعيردبودرمالاعمبهذو

 ذأ ف ةالملا توضأ دسم ماهملا قير ىلع ناكو (ىن«لا) جيالمرا
 |علومتاطمرغت دونا ىع را السلا ىلع ىأ الهلا توق آىاساناا نم
 ةالمصاا ف صرأاوملولا دئازر اكو( ىنلا) جي زاؤله دنب ىا نريد ١ثتفكوزاغرد
 هدبعل نحتو ىعارب نمايو ىربمأ اي« ديسأب دامر ةن لاف ىسملا قر السلا ىلع ىأ

 هزه ىلعتنأ (ىنعلا) نكي تاوخو ضرف مراذك ان و« نكربس ىامزكاك»نيريقلاىع
 وحلول لوك ذل بأ عسصخو نكيلةرو -ارذأو ضرغلا ىذونأ ى اناء زرب ما ناكل ١



 ند
 قال الاه وسو افنااوق اكل نمر وطملا بلقلاورسل !فضق ىهوةرهطم ذصموانب هللا
 وذل او مامالا نال( ىنعلاا) جدن .غراتاع دزووزامتزا هدد من ورب مونو ماما نوح ىع
 كي دزئاثدئاماجن آر ىرءاعالاوةالصلا نماوُهرفو دصتملا ع راماونأو ةالسلا اوذأ
 برتدءااودو لحما لاذ فرقنس قب (ىنعملا) «تشادم دج ىفامزاررةئسريم «» تشاج
 مةراذكل تك ةريمالا ةوصشلا
 ار سلات ققو ىلع تردكو دكا نم جرت يد ىالرغت-ايلاق (ىنعلا) ينوتفوذىا

 : ابحامألا

 7 7 0 1نوربأت « ا
 تفك لج وشن مرني لبلاءىجأو لهما نم رخأ نآلا ىت-ىنم ديالو ىتلفبالوه هاو
 مسافاكلارنكي ثيك) ع هناشنتك اخيادراديجاؤتتسيك اس كرذلا دهس رع
 (هئاشنشكا .) امه ىنعج( اهني ا) ككسع ىدع(دب دوا فا :واولا متنب (او) مامقتسا

 ككسمو كفل ذك ن 10 ا ىلا
 «توربزا تقم هكن آت مك ىجيقرعد اجا نا مالدي دوا فةوبن وم كانو
 اشيأ جراما ال رئألا كاذرغتسلآلا خل « ترتد ا سه مهو تا هنسإ
 دراذكبت ميو تورد ارثدراذكتدكن 59 2 دومسملا لخاد ف ىنطب رئأىل طب 2
 جرافتاىلاؤاوجرخ أتاه دياللخ افاق أنا ديالكذلا ا 71 هلا 6# توريمبك ا نم
 لاذو (ىنحلا) «ىقرننيا تأ ارانيذبوا« ىسابو شنب زكدرا نكن كن[ 9و ىوتثم
 لهر طبربن الاذن مبوهقأتو بنام اا. مالح .ربن لااذه نمعطت نأ ثاعدبال ذل
 قلعت لولا شمت .دباللوةب و هورغتسوم ديل اخ اذهىلءالازالو ديعلاو هو ىغرلا اذه
 أوهنمرلع مكيرف) تفي رم (مناك اشيل هلع مكتنوانم (لك لث) ءارسالا ةروسف

 نم 4 قاخام ىهو هالك اش ىلع نيدللا مدخلا
 كر ءر اكسو: م نباكر شم ا نيةقانلا :رامدللا ن

 منورددراذكنر ار نايك اغونوردراذكش ةرح ارنا هامل ىو الثم تارا ئه
 ىو هفول لوخ ل ارصبلا موع ديال بارغلل نوير فئلاو هجراخج ناديا عدبالرصلا(ىنعلا)
 ةان توما لأ (ىنءلا) يب تسلم اياضياريبدنو ليو تاك ا ناويحو بآىهام ل سال
 ليخلاوديل نماويملا ارس|ولالولا هررقءاملا نم رخدانءاملا ف هنكسمو ءاملانمىإ

1 



 لهل مع العتترم نم ضال لم دحر دقبالو شال اردت كالزم ب انهريدتاو
 صفنلا قريطلا كد صملا فين: انلاوع الا ىف كلم لاكددسألا ىف نموا 11 ولاناذ هاو هالك اش
 ثسدو ا دخه دم اكو تزل ذة ىونثم نو رف م دهام بح لكو سآ المقارمأو
 2 دي برشا هللا باثجه> انقو مظعي هردفو هللاءاشةو (ىنعلا) اش رودناو نز اسكر د

 اب ربا 0
 5 :اعلا ثارذ تناك ولو (ىنملا)
 1 ءامواملثل الث ةحرنم
 |ميتاشمو بولا ااققاو هم ىف دب وكم ىه غطإ نئازخ مينا ايكركلابفارخدا (ضيالات

 ,ءووهالا هروقو هذاا از عتاذ» .دحأ كاجالوني سوذنلا ضرأ لع
 .ثو ءارف نوخ و ىوتشم هبلق ىف هغظا نا

 ءملا) « شنو نربي زا
 ِ 00 تمديعلا تلا كاذلا «نم دش
 يدان ع دنكتداز كنا |
 .الا تركمألا لهو كد

 دله ىلاعت هلى فايدنا
 |! سأي تاس ىلا اله يي لس .رلا
 ايبناؤي وشم لس ءرلا سأيتسا

 ىنآبل يتسااذاىىلاعت ةوقناركتم مى «ويلورقزا مهلعو
 اذا يتوب انيراشاا وحال مو مهاب

 ييدنبو ظموارتاوارنا يهده « دل هكرطاغاب
 ةرمو مسخن ىفىأ مهرمل ا فاولاةأ بس لها دانا :ءمالسلام ًاينالائأرامل (ىنملل)
 نهآمب وكدتج ف رش .تاسعال الار .انكلااوعدنو ةمهصنلا لعطنو ىطعناذهاو كلاذا
 ىتزدرابلا ديدلابرضأ مك (يتسعلا) موكا ,سفةرف كديمدرد « ىغز ىديس
 ديدح برضن ةياوغلاو لالضلا نم "ايلا توكسو ةيقوذلا ةمتملا هلا خو ةمدعلا ءازلارسكبإ
 ةدئافالىذلا لاحلا لفن ىأ سفنلا سة ةىأ سمن ىف غشت مولا اوحاادراسبل لالشلا
 أرد_.ةااوءاضّل ار ارسأ مهتوبنىله تبلغ مهيالو بناج 'اوراظنمالسلا 0و

 اذا هيلعوهامىلءْىم لك ءابا ةيالولا مكح تال
 قفاون!غالبلا الا لوسرلا ىلءامةلاسر لامك أور دقلاوءاضقلازتسو لوصحلامدعا مع
 ةوغ داب مسه أي ور ةردخاولا قا مولع هطارتسي مهل اسر وب نم مجنال اهنن ويوأةدارألا

 مها ادسبوهمأ نطيف تدق كلاوهمأ ن طب ففدبد
 ناك ذ هللا يعل الاثنم |هللادابعنوءديو هقردغلاوءاضغلا يمأ نوضؤةبف قب دفديعسلا



 ةيرششنلا بس مسولرطضف [ايفطدادزا نمو هتقو لواحد نعالا نيؤثال انتلوم هناا
 :ثساهدعمزوسزنا دن ئزيت و تضهدمو وأشةزا قل شنب ىم ديضتالمهل ةوعدلا
 (قيثلكأنا) ىلاعت هللا لاق هدصوو ىلاعت هما ء اضن نملاهت قا قلخ ةكرح (ىنسعملا)
 لمعت سنه دعولاو نيلالج ىبهتأ لكنملاحردقم (ردشسهانملش) هرسفب لعفب بوضنم
 ااذك ةدعملا ةرارحنسهن :ةحداللزالا ف تبانلارشلل انهو رشلاو ريسفتا ىف
 أ ساكو هإسائردقلاو ءاضغل ناك فيك ةتباثثا هنيع نم هئؤةو هتذح نامالاو رفكلا
 ىونثم اهفةدئافالدمآ نطبق كلارفكسلا ىلرصملا ةوعدق هسبجوم لع قلما بلطو
 فوالاسفتلا (ىفملا) ممدزؤدشاب هدنكرسزاىعام م مودسغنوننار لوا سن
 | نم ان كمص ةبناثلا سفنلا لسع تيصم يزف ا سودنلا ىف ةرثؤءاسجنال لكلا سفن ىهو

 سفنلا ف اهروهظو ةيهلالا تارذغملا نملكلا لمصو ةيلكملا سغنلا ىف ةشمنتملا لاوحالا
 نمت ةكمسلان ال سفنل كن نم سغثلا هذهرثأنر لكلا بولغم ءزحلانال ةيناسنالا
 بئابب نمتيادهلاوةلالشلا نا متنف حوالا فش غتتلاراث ؟نمةوامنشلا اذك اهنذ نمالاهسأر

 رزك اند شح تنك لي هك دوحه ريتوج نار يتامى مه كيلو ىم ءريثأتي قالا
 فتوتثالو مهسلا لثمو ملا قرط ىلا سغنلار ابك صلو إلك هلبها اشي أ نكمل (ىعللا)
 سفنلا باهذا ناكمف ليلا لزتأ امغلب لو .رلا امي قيل! لّوخ ناك ال هللادنه نم لكل فو
 كلو يبو كلوغابف بئاغلادعاشلا خملبيلف يلاةوؤلي وكمل هزم دال أرب زكان قبلا قي رطا
 ىتيكوذ نارك ف ادىجرن# ىم رادع

 يم نالو.ون ديس كل لوغبف تد تال ةيجانلا قرغلا !نمنوك | ىف تلبعول ل يق دام رارسالا

 ةنيفسىلء عضنادىعملا) جارراكت[ىنكيم ل كد ترب « امراب يشك تشب رب ىسجن وحال
 أرفسر دار غ « يكودرجزاهك ىنادىترتإو ىد لكوتلا ىلعراكلا لاذ عت كل
 وأرخلارفسف قب رغتنأ نوكنت نتقرفلاىأن ء مصتالتنأ (ىتسعلا) نان

 تان(ىنملا) يمي وتشكر تخان مهاوضنم « مكن مادا يوكبرك ف ىوشم
 ىوثم ابلع دوعصلا الو ةني ىلع باهذلا بلط أ الث وك أ نمانأ ملعأ ل ىنا مادامت لق
 اذلهىفانأ له ىسملا) ييماهقر نيمادكز كنا درك فشكه ما هقرغاب مجان ءزايرد نمل
 هناك ابهر نبأ تفر مهاوخن نمل ىم نرك | ةقرفأ نما ف كلب رغوأ جان ويرطلا

 ةيفار



 عيويرطلا اذهىف باهذلابلطأالنأ (ىنعلا) هناركيد نوسعهالشخدسمارب
 مو رلارصبل لوخ دلاتدرأ امل لاقمما ىفرعلا نبال عقو اكريسغلا!لثم فشاسنلا لم الا ىلع نظلا
 ناك امج ىلا عتهثا ىف شكنف هللاىلا توحوشرغسلا اذهنصتترعأ تع .رفاسأ التلف
 مومالستاراهنلا باررالردميركتلا اذهو بل ةلاروشع ةئيفسلا تيكر م نوكيسسامسو

 دياناكر زاب عيهاط ىم لان تايادبلالهأ بط اماذهلو ةلواسلا نممهعلمج

 ةراضتلا هلع نم/نأيالثاقنا (ىنعلا) هي ورودنيارسثسيضرد تسيفرُ عنز «دتن
 اموادسغ بسكستاذام سفن كرد .وىوش ىلع بيغلا ف كالهلاو ءاضتلارسنالادبأ ةدئاان

 قدراددوسق سلم د .٠ نابهشيشو عسبط هدنسزرجان إو ىم توت ضرأ ىأب سن قرد ّ
 هنوكلررشتيالو دبفتسيال ىهسلا ف فيهضفي رطظ عبط ىتفارجاتلا (ئملا) مدا
 ” || 6 راوخ هلعشدشاب كدباوارون « راوخو تسورحهكدرادنلبز طل ىونشم زرت
 لك !نوكيىذلا ءدسررتلا ريفحو ةدئافلاو فنلا نممورحترم ىذا ارريشلاسمي ل (ىنعلا)
 ٠ اهراكدج تكويرب هكنوح إلى م تادهاج اوتاعاطلا رون تلقا رونم ىأ ةلعشلا
 : ( دلو) ءالعتسا:ادآ (ري) ليلعت: .ادأ (هكنوح) ياهرفان نيزكفوا نيدراك

 . |نمةبكسم(نيزك ل داك ( مر (ّ كسا
 | صاللناءارلا عشب (اهر) اينف(راكوغيا 5 7

 هلخالنيدللا لغشل اغسمالا هذه نم يلوالا نك ل ءل ىلع اينبم اند اراكتاك ال (ينلا)
 ملعأ هللا ديمازج « باب عرقا ضي

 أهللاىلء ف كونو هاب لم الارمغ اعلا لمل تال رمان :هسيل (ىنملا) باوسلاب
 بادآرمب ىهتملاامأو. بايلاعرقبا دك عي الدئال ىدتتبملا قح ىف اذهو باوصعلاب لعأ هلانالا
 مابا و هحورهاسدق ىنرعلا نب اةبقتمنمابير قتل عال بابلا عرق
 هثييره ئمادإو ىم ءاجرو فرخ دلقما ناماتارهو اذن ىفاذبخ جابرو تسفر
 لمآ ةعنسلكيجاد(ىنعلا) مب لو دوحدش سر كز ناش ندركم حركه كلويو ثسديما

 ةءاملاو ةئسلا له دنع دلمل' ناماو دلمم هال :ثاهاطل انا لعل لوقو هوج رن
 انولختالاذم عملزغما شم ىلا نم ةعئسلا لهأ ةبقرتناكدلو*اجرلاو فأنا نيدءتالربتعم
 | هي دودىىزور كوبو ديمارب «٠ دور ناكدىوستوجنادا دمابإلل ىم هللابزمالا نم

 ودعي قزرلاءاجرو لمأ ىلع "ارمشلاو عيبلا لجالناكدلا فرط
 تدومتىزور كوبل ىرنتم قوس! لهأ 2

 قزرلاءاجرشا نكيولا ذل راهتماب( (ىنعلا) يي ىوق وجرت بسه كامرح ف وخ » ىوريمنوح

 لب داقتعالا ىرةنوكسهن فيك دوج وم نامر , فو نكل نكد لا بنا بهذ فيك



 ايندلل نكمأ امهم تيع ل نامرملا فن لو دامنعالا ىوق ثنك و لذداغتعالا فيهض
 نامرح فخ لواةرخآلارومأ اذك نامرمللا دوجو ىطعتالو ةرخ الل لدهج لس تلذبو
 اصلا لسشنليوسنو لب وأن ريسف ن ءهقلا كلرعأ اك تيه دسولف صو تدلصاسل ةدنملا
 بسكر ذل زا نامرح فوخإللا ىم هللا ل تاكونو نامرما ةظ-الم تك ثل هللادحول
 لزالانابرح فوخاذهاب (ىنلا) م« توجو تاحردلا تسسددركش نوح « ثول
 اةيوشعملا قازرألا كامرحا هنالهشيشغتو هبل ىفال_هاك كامس ملئ ىال توغل بسك" ىف
 ثسهو شببتسهنابرح فوخ رك وك ل ىع ةيرو ملا قازرالا قوشلا كلءئاطعاب
 ةطمن ىفو ىادق دوجوم تامرحلا فوخ منلومت (ىسعملا) يشيب فو نبال هاكردلا
 ديرنا وخرلا ىأ لهاكلا ىف نامركلا فون كل حلا ناكسسفولو ٠ هجرك ىزكى دب
 ىلداكردلا مراد« تشيب مديماششوكردتسهوو ىونثم لوغي رةواشرلابرذتعي نال
 ناك ذاغا دئازارطخ ةراخرلا فك ماوديزا دوجوم ىعسلا ف ىلما ( ىنعملا) ني رطختوزفا
 فردت نبا دريك ثنمأ ناكديىا نيدراكو دارج سا ىوتثم اردن اذكمالا

 لوةترررملا فوخ' |لغشو راكي فينزلطلا*ىسما ئثىالف(ىتعلا) يتابز
 نالالاو تاءاملاأو لمعل ! نع ضرعفوب «ييكلا: مذ امورهم لزالا فن رك !املا
 هجردمامرازاب ,,الهاكىديدلاب ىم ىفاطِلشي 'ركفألاا ذجام اهل ةءاخالدئاوف تاعاطلا ىف
 ىأ ىنءايلرالاو*ابنالا مهراذهانةوس ها نار مكئاوأ,(ىنيعملا) يب ابلواواببنا دندوسا
 بدات نوحرازاب نيرا « دومورتاسك لهيك دنير وو ىم عفنو ةدئاف
 قولا اذفهىفو اهجو مهارأ ندعم ىأ اناا ناكد نم ءايلوالاوءايبن الا باهذ م
 شن قو ىم ام ئملكمهعاط ان قا اوع اطاو ىبقعل ااولصحو اين دل !وكرن لب اول صح عفن ىأ
 لتعم اطا مهلرانلا (ىنعملا) يدش لا صدث مارا ارعو دشلاط+ نوح مارارتآ
 اراسوامهعاهارصلاو مهاربا ىلءامالسرا درب ىفوكرانايأ لق ىلاعت لوقت لجل ىف لازخللا

 داب « دشوومدوح دش مارا آن ها 9 ىم ىنوءادي_كاعيطنو حتا ديسلالابج
 اراسعي رلاوديدجلا هلانلأو ىوف ىلءاه.طم ةراسديدملا (ىنعلا) يدش موكحتو «دنب ارث
 08 .لء اولكر لو دهجلابالاروكذ لاو دجوامو عررلا ناهلسلو ىوف ىلع هلاموكحتو هباديقم
 ا بكا اوكرتي اهنرلا نا اولع ممنال



 م

 مهيؤرةثمش هايفخاءايلوا هنلنإإ لسوميلع هللا ىل دس هللا لوسر هلا ىذلاث دل اناس ىف

 اوع ديلا ورضحاذاو اودمتذيملاوباغا ذاو مهلدذؤنكءا رمالا ىلءازيذانسا ذا مههوجو ةريغم
 ىو ءاهسلا ىف نوروه مو ضرألا ىف نولوهجت مهواو دبش لاوناسناواودأعي اوضحت أو
 ءاينثالا ادعام (ىفملا) يديوش كرها طتافلع هرم و دتورنأ ني تضعركيدموقإلل

 ىربغ مهفرعب ال ىبأبق تح ايلو أ ىوف- ىلع“ دوب هذيرخأ موندايلوالاربه اشم
 ه سك جه مدجودنراد همهنبا ف ىم سانلا مهلعب ال ىأ ىث الطعا نيينيرووشع نونوكي,

 تاداعا قرارح اع بج نوك-ِ« هايفخالا هذه (ىنملا) يسن ناشابكريد_ةيرب
 افنم أش مظعو مه: و مضيق ىلع عمت س انلا يمدح نيع سيلوتاماركلاو فشكلاو
 مان »ا مرحردناشيا مهناشت مارك هوو ىوتثم ةيوثعم ةيفخ سانلا ند مهثمازك ادحاو

 مهزامسأ اضبأو ىملالارتسلا مزسيف مهاضيأو مهمارك اضرأ (ىنملا) هت مه لادبادوثثنارتاش
 ءانأفثدح لانهو ةيعكسلا«اتف ىف ابنا منكن اكل اركمأبأتاكحال لادب الا اهعمسالا
 ايبن كانه نا لهي نبأ ن ءلاقءريغ نم مهددالىنتةزمض اذا لاق ف موست ملام هل لاقو رمشلملا
 نم مهمنانآلا تلعف ءايلوالا عج لع أ ىنا دقتعأ تنكس لاف ينريضاما تنأاما لاق
 ( نعم ا) هيب !بدكوس نآدئاوخ ى اريك, الج ىاهمركى اد ىنانإل ىو .ءابع أ! الواعي
 ثا: نانىعسن الئئثىالتنغبتو تاكا هئايلو أ هئاينال ىلاعت هلا تامارك داما لعتإل أ
 ىاوع دي هللاو ىل عقلا .ازراشاوءرخآلا كنان لاعت ل لرغتو كوعدنتاءاركلا

 توج ششو» ىء مك ارفغيل وعدي لاو مت تمارس ىلا ءاشي نمىد ومال لاراد
 ملاملاتاهجلح (ىنعلا) م تسرامالعا ورك ارفرطره ٠ تسوا ماركا همهإلاع

 اتم ىلاعت همالعأ ىهاهن مفرط لكل ترظنناو ىلاعتهمارك ١!مذاموث بلا
 ...هلارسكيو ىلاعتهتانآىأ ةرهابلا آلا ىموتمالعلا معلا ىرهوملا لاق

 مارد شن [تديركى ع ركتوجإو ىوتشم اهلذياجنالوتااهفاطلايربخت فرط لكىأراببخالا
 |روذلاىلءىج راتلالخادلاعت مي رك كل لوي ال (ىنمملا) مي !سمدزوسوكمودوزاردلا

 ىطمأرمرك أ ادحأ اهداذاواةردعواذار انعيضفاذا ميركل انالىةرخرانلالتتالو
 تنأ نكسلو كعفتيلالاراثلا وخد كلاعدام هلال هاراستلا لوخ دا الاعدهنا ضرفول اف

 الات ادهاجارانلوخ دف كلاعدامميركملا د كرملا كاعداذاا ذك ةمكتملا ىلافئاوتسا

 لاقف ةءاكملا هذه دروأ !نولوءامللاناتسل قوشل ارانب ل ديو ىولا بح كئمنرمجأ
 تاسرفااله يكخومانرهنعهلاىشر سنا خا دنا شت ؟ربرونتردليدنم تياكحإل
 أرونتلا ىفهل)سوءيلع هللا لص لوسرلاءاطعأ ىذلا ليدنملا هتعدقا ىشر سنأ رباح
 | ىمضتو ف امسهج هك « تسدمآك لام ئزرفسنازلإ» ىوتثم قرح لفراشلاب هواماإ
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 هيلع هللا لس ص ىبتلا ناو ارف اسم 4ناك اصضشنل كلامنمسنأ نه أ( ىنعملا هتسدش
 شا اها وا ةناهشلب حس زيد شب هما باستا ا كسلسو
 تياكحرا» وشم يالا هوجو لع مانيش لك مارال لوفي ومهجو مسيل 1
 روك دما صخعتلا ىأود (ىنعبلا) م ماةدرزارتارخراتسدسن ديد و ماعطدس زادركا
 ىونشم مسدملا نمار ذصم ىأ وألا ارفص  اسندماعطلا لب دئمماعطلا ده ىأراننأ نا حب
 نيو اند نعل سكي .شروةرد وكنا ردلا« دان ىاتش هدو اوهكرج و
 ًأرانلابا«ولميروتتلا نكورإ ,ونتلا ىف هيعضادحاو اسفن ليدنملا ىأ كاذةمداخاب هت راما
 تعضو(ىنعلا) يدنمشوهارئاوخراتسدنامزنآ «دنكفردشن ؟زربروتتردإل ىع
 ناتامهم لجلب ىم لمعلا ةبح اس ماعطلا لي دنمدامْزلا كاذرانلابولمملاروننلا فت مرو
 لاذ ف نيرفاسملا براس (ىنعلا) هم ددب كرو دنكدودراطتا ب دش ناريس آرد
 |ماسطلل دعما لي دنا ىأ فاكسلا منذ رو دنكسلا نا دنيوظ:ئءاور أ هو نيريتم صوصفا
 ةعاسدعب (ىعملا) يرودخاسوانازاو دببساو كلاب و روثةزادرو ربت عاسألب دما ىء
 نيا ىادنتفكموق قف ىما ديعد خاسوالا نمو .أوافيظنرونتلا نمريدنلا,ةيراطلا تنأ

 ةزيزع ةمارك اوأر املاولاةنو رضامملا موغلا(ى نمل ريناتبشك قنموديزو-#فنر
 (ىقث كلددعراسو قرم م ئثىاللي نما انه نالكالإزب زماب سنالهتع هللا ىنر سنأ
 هدو تدك قطسم كيازتنك » ىم افيظأ
 .هئيانلاىضر سن ثديسلات(ىنعملا)
 ,رشلا

 م ناوخراتسدنيردناديلامم سب « ٠
 هدي سم مسو هيل هللا ىلس نطل ناؤخو

 [رازامدتسرتل دكا ىم ةسحلاو ماعطللذ عالي دنملا اذاهباريثك زب زعلا
 اذكديعم باذعا او رانلا نم اغئاخاب (ىنمملا) هي بارتقا نك ىلوس اتحابا

 نولماكسلا«ايلوالا مهنا مهلثلع ابمابنيلم اعلا ءالبعلا:مزلا يحب ن تسسس يبرم نك لو
 عماجلاىاذك ءايبنالا درو ىتردو' و ضرالا عياصم“ العلا درو نال ثول هكسملا
 ني مهج نمش صلخ لعلاو لعلاب مهتساناذاف هن هلل للا مركى ءنعربةملا

 هراوملاقي رط درب ولعلا ساو قلت ةينسلاهنسعبئاوربتعاوركضت اه بلطن مكعب
 جدر تردناجبىأ شايتاد مالا درك هبقنوجارهيعكخ وكر مؤ ىءلسر هيلعهقلا لس
 نأ اهفرشفيكو سانللةلبت ةبمكلا ةراحو بارت ىأ خوال عج امن هللا نال (ىعلا)
 بطل اوهسلا ىف وراي نكىأ برحلا ىنعسمدربت ناك و لو بلطل او يملا ىنعج!:هدربنرد



 || ىنلادرجوب ةبمكسلا تر وطاكن لالا ماتسسأن مرمطتوةزعلا ةينرهلسصنتءالوالا بارت
 | يركنوت «.همداخنآ ادنتفكتازا دعبط ىوشم اهلعت قلعت مانصالا نم باصصالاو
 عيبجلا عمشلاحنيلوةتالتنأ ةمداغلل ن ورش اا لاقثلاذدس (ىنملا) هي همهنياابدوخب لا

 اق رارس ار دتسدرووا ميكو ىو تفك اتادرز ىدنكف نوحاط وشم انهىرتن ىأ
 بهذاسنأ نا ض رذن هنع هللا ىشررسنأ مالكنمرإ ,وفل ىلع ليدنلا تعضو ئشىال(ىنلا)
 ىوتتمادبأ قرتال فومدي لوسرا هيف ممس ىذفلا ليدنملا نان ةبتوورثأ عستاىأ ىبلارثأ ىف
 ليدتماذك(ىنملا) ييىتسىاشن ردنا ىدنكسةنوج ٠ يمت داوخراتسدنلج ن اإل

 | « ديمتعانإ «ركربمرادشغك وو ىم راش اى هيتيمرْئئىَألىتسارردتو ةجف ىذماعل
 || مهم سثأو اداقمعا ءامر مركسلا ىلع لسما مهل ثلاث (ىنعملا) جي ديماانداثبامارك از سنن

 دئاوررد ه مديوكو اركرادويهجىرزيمإ# ىم ديمأالب امركسلا مارك !نمتسلاثأو
 | ىفو بهذا ىللوغب سنأ تكن اتوكبام دححاولا ليدنملا ىأرزثللا (ىنملل) مدن بشت ؟نيع
 سورادهتلادابعزا ه ديقعا لاكزا مارال ىو فوخألو مدئالبىكماراثلان يع
 هللاذ ابع نمو رانا ىف عفأ ذاقلا لج ألءاب فلالا تبلخ داما لاكي ب (ىنعما) يدبما

 ييتادزارىيركرهدامعاز « تارتر ايضا هنمزا هاردي درس ى+ اريثك المأ يسم
 أ ركل كى عد امتعالا ةهج نم ماعطلا .ىأ ناو انسدلا !كهالمج ابر ىرأ(ىلعملا)

 درمق دس دياب مك« نزريسك |نيربدوخيدار او ىرتم ادبأ هفلاخأ الو رارسالا لام
 | نيزمرحالا تيربكلاو مظءالاببسك لاذ لعن فيرد خأ ىلا عترز قدسنا
 || نكسلةًارلاق دس نمر: نوكم لوى لحرق ايار ابلاقو ابله مدار دوجولا

 | نك 3 'دلاخاسوأن م كلروطبل د شرما لمحو عسا

 ١ أرما بلق نم صفن] نوكيىذلا لقتال اذو(ىنعملا) دوو كسار مكهكدشايىفد

 ةيونعملات اساضتلاب هواء هنالةيروسل !تاسامخلا لحجر هئذلا شركلا نم صمت أ نوكيا

 (أ هررد ا فر ىذئزا كار برم تاوراكم السل اوةالسل ا هبلف لوسر ترشح تدي هردابرف
 | لوسرلادادما تاي ىفاذه مب هتخادنا دوري نارززلخونارثش داس كرسي لدودندوي ملام
 بلقلا مهعضوو قي رطلا ىف مه ابلءاملا هلو شطعلا نمدييزملاةيريبل سو هيلع لبا لس
 | ىو ءاملاةلتنساهتسلأ تادتساشلاو لاسخجاو مول لال-هلاررغتو لالولاو توملا لع
 ىداولا لاذ ىف ينعملا) هك بر درةيناراب طغرادش ا ثمخ در هزاىهوركى دايتاردنا»

 | ىئاوراكو«.لامنإب اتا نابمردإ ىوتمةسا ممر قشير اسرطلا طقم برعلا نمةماجحأ |
 انةوءىاهنوملابعادبرعااربء ب رفملا لاذ طسوف (ينعلا) م. ئارخربدوخ لما:

 | (ىندلا) «درعرجب هرزادشادببطصم هدوكردرغ ثيغمتتا ىلا وك انو ىمكالمب
 1 أ



 نقلا

 ىسنحلا بوبحلاو ىفطسملا لوسرلا نينوكسحلا ثيغمو مظملار دقلاب حاسس كاذب

 قاوراك امتآدبدإو ىو موو ةنواعماونوعلا لح أل مهل بر طلا فر وذ لو هيلع هللا ىلس
 ةريثكو مظعلا :دئازاريعالانهىأر(ىمملا) جب الرتسو بعص ءروليرفترب ه كريس
 نارزارن ا نارتثاي ىوتثم ةفقاوريبكملا بهسلا ب رطلا ىلعو لمرلا ةرارح ىلا عددعلا
 نءاوهاوفأ جرام اهتنسلا ثيلدا مولاسجو (ىنملا) ي تضروسر هير ردا اش «ءتعوا
 لهرلا ىلع هترارحو شطعلا نم اوعقو وارلفكسنا بنار لك لمرلا يفريعل ا ينلعنو ةرارا لاك

 ثنآ(ىنعلا) مدودنابثكن[ىوسىرا.دنج « ديور ثوزنيه تفكدمكش حرإل كم
 اوما قي دص مولاي هذاوار هما نيرض أهل لافو مملع محرث ىأ سو هيلعهللا ىفسهتحرا
 ىدوزيدرضريم رس و درر[ شمرتشر ىهابسنك لف ىوتثم نابثكلا كان بناجةلهااب
 ىأ هلا, هريمأو هديسس بنا به ايوثيرشب لج هقايدوسأ دبع (ىملا) كدربحم
 لالا الاذ(ىنعملا) يي م تامرفابدير[نصىوس و رم ابار هيسايرتش نال ىمةعرسلا
 ناديدمآنابثكىو س9 ىم ءاضر نست أد نارملا ىعالاب رطل ءاوثبج لج عمدوسالا
 دمي نابمكسلا فرم اونأ بالذلا *الؤه (ىنملا) يي نان نآدئدي دبّتعاسْلي دعب نابلاط
 ءيسدش دلل ىم ملسو هيلع هللا يلو ءزلا ب مهريخ [اكدبعلا كلاذاو أر عاسس

 أ يدار هيلع لمح بهذي دو -ا دبع (علا) ييفرماده توح باربهيوار «ىرتشااب
 ل ارق فرم نيا مارت ماوج ىندتتفكو ديرشت ف ىوتشان اغمراوةيد ببها ذك ةريبك
 فئبناجلاوفرألا اذهل ؛لومديدومالا دبملاب وذو (ىنعملا) يئرولاريسخ
 تنك « واثسيك اروا مسا نم توك لف ىوّتم ل سو هبله هللا لب ىرولا خر شبا
 نمدحار 4لاقوو يم هفرعأ الان أ دوسالا دبعلا مول لاق (ينعملا) ب وخنةو ىو رءام تآول
 في رمت اوءزنإل ىم ركسلا هقالغأ تشو ردذلا ههحو تي ىذقلا اذ كوع دي بالطلا
 لهما لس لوسرلا هرفرع(ىنعملا) «تسرعاشتاركمواا: امتفك «تسه كش ذدرك
 «رشي يلوم نوئلار يملا عذياناماهمهفام دعب دوسالا مالغلا لاق» دوجو«ةريثك عازبأ: لسو
 يفرركمك رو ىم *ارعشلا فاسوأ الا هبشنال هرهغسو ىلا هفاسوأ ىأرءاشلاذلا ذه
 او رصدلا.ةعاسج لعج هنأب(ىنسملا) عريش ينرابناج باسيل نم م رصسنو ادركت وز
 ناففرا وفرط ن[دن ديرو [نشن اسكس ك ف ىمربشفصن «مئاج ق ؟النأ 4نيداتنمو نيعيطم
 ايصم لج عمو مص ل شعيال ىذملا مالكتا|هنماوعجس ال( ىنعملا) فو عسينشتر د تشادرب
 اهينشترام بسم ماقأ دو سالادبءلا يأو هول سر هيلع هلا ىل_س ىلا بن اسإ هااوتأو اديدش
 (ىنعملا زي درا دريو بادي ثوعسفكه زي زم نآش يب هب سدي ديسثكن وحال ىم ةرارحو
 ولم او عاملا اوريشاريعلا لاجر مالسلا هيلع لاقهدوجو زيزعلا الاذروضح ىلا هوبصسامما

 ا



 ىكرهؤنارتشا « دركباريسو ا ثسئازارهجإو اىوثم مكدنعو مكعم كبر ف
 ةيرقلا كلئنم ريملا ب اهصا عيبج سو هيلعمشلا لس لعج (ىنعلا) يدروش باناز

 موال شيزا كش مودكربهيدار فو ىوتمةبرقلا كن »ام نمدحا لكو لاما ثب رئفاناي يا
 ةريبكلاةب رقلا هو ةوأرلا مهب رةتو هر الحا ألم( ىنملا] هي واد ةرزادئامهريخنودركربا

 ىوتشم اريقم يب هدح نم الذلا باهمودوسالا دبعلا ىاهّس

 لداذم(ىنملا) يدراهنادئجزوسددركذرس « هي وار
 ناب تسديد ظل تح ةجر دنم ىراكنالا ءاوغدسا

 راشد
 يديمك او
 عقب لاشاح ةثحالو بارطضأ الب !هولم برغل نمرا دما اذهراس امج رتنمدح أ ىأرزهو
 دوي شوب و ردوخ كشم لو ىم هللا ةردسفلل اراهطا ىدضلا عمادامأل ةقراغةزهشءءدنهو

 هسجو*اطعاهسفندب ملا ثناك(ينعملا) يك لءارحبزاوإ يمازا ديسربجم « لضفج ومو

 ىه هللاةحرر عل سأ م مالسلاو السلا لضفأ ءبلعم يجأ نمل سر فا لفرص ج ومو
 نم ءاملا (ىنملا) ماع اىدرسزددركاوهثآو ه اوهددركى مسه ششوحزا بك
 بهذمهورهللاضدناناررناهايمٍنوكيكةرزنلا نمءاوهلا كلاذوءاوهنوكياذكنايلُعلا

 نب ركتتدناب ور باو ركح نب زوم ولطو اكد اف ىم فب هيي هر اكنلا
 امال ءاداقتمالا انذهدعتيلو بابسالابدل1لاوحأ طب روماب (ينعلا) مدعيا
 بدسالاتاقوالا ضعب رهظت نأكل ةرهاذت ابالي حلاوحالا بلغ أ ىف تناكرلو

 ةيلقعلا مكهللا هذهل تم نعاجرام ببسالوةلعالب لب سكعلاودرطلا ىف تارسر ولقب
 مدعلا نم ”املاوداصاو هتابناو هللا نيوكمت

 ءايبلاكة طساو

 عةيبغأا) سدا انيلجلا
 .انبدسالب وب بءاطمال ا ىلءردات لاناتلعا ذأ, نال جيسبتنا طابسالا
 هنياكب لكوتلا خلابلا ثلاسلا بسسكو للا غاببرا ذهل ل ةابلاكةنيلكب ب ابسسالاب ثيل نأ
 ,لب نيش لك أيالةكمال->ر أر يفاوادلا ها هلسابأناىو ربابسالا بب يلم
 اريخ للا كلازح لافو هسأرر فو مات جي منامعاملا اليه دففاذان ىخأ ابل اقم لمرزمام
 ادح[هالرشأالو هللا دبءأ نآلاو م.صزمام دبع أانامز تنك ى آلا يطا اب رطىتب رأ كلن



 زوم ثنأ (ىنلا) م ةديسفجر يلهجزا بسرد ه ةديداهبس وح يلة طزونإل اكع
 اهبسابإو ىوتنم باطغلل هين ةزمهلاو 5 ديسفج ىعم اهو هيكغملوبسلابتكسمت ثاهج نمر ابن ديفتو بابسسالا تيأر الب كحل بهنئلالئامأباذه كنقورلا ةبلوغطلا
 بابسالاب بينما نع تلفضو(ىنعملا) ييىلئامذآ زاجتوي ورنباىوس « ىلفاغ بيسمزا
 ةرهاظلبابسسالاب دصافملا لوس> هو روهو لا ذزجأ نماذه هجولاءاطغ بناجلو
 مكبس اماني رواتب بو فز .اهدسنوج ف ىرنشم بابسالاهذهل تبلطو تام

 مسزانوج و ببسىوسو ردي ركبحبر ف ىونثم تلقا العم بابيمالا تيب واوادذعتم
 بسلا بناج بهذابرلا لوم بابسالا مادعتا تفواذهاي 5 «بعىاىدركداب
 ثنو كنالوهتسن ءىترك ذ ئديالبجت اي وأ ىىنس لجأ نم يترك ذ كنا بهاي
 ةايحا لاح ذه ناكن ا هيلص دمعت تةكىذلا بيسلا بناجنآلا بهذا نسرك هما دعنا تذووهيلاليقتو بابسالا ذا الاذرو وطلب ييتسرك دنت بابسالارو هلل
 تلخدهقابذ ايعلاو ةرغرغلا تلام نار عوجرلاو ةيلئالا يب ونلا اذهثلنع بهذي ةيويندلا
 مارتن ميد نب زتغك وف ىونشم انسأب اورام مجانا مهعنش كيرف ىلامت هلو: تحخ
 نمل ذإغلا بابسالل لئاملادبعلا لاق ( ىنملا) (هي هماككدنإو بيس ىوس مركسنت « همه
 دهن نملاهبالاو عرضتلا قي رطن ةمايقلا موتا /تفو وهوتنولا كاذاهبسم
 الرمخ ىرأالو تاظمللا عبجيف ةلارأ ابسالا ملاكي سقَوَنأ بابسسالا ببسما,اذله
 ىيرهرإا لاق ةمدمالاو ةمدمدلا0الو ىروصلابي-!!بناجىلا تغتلاالو رظنأالو ]|
 ىوتثم وق نم امولعم ئاقلا بذك ناك انودتاك عنس ىأب الطلا مضلاب هتدأ مدل ثم ا

 | هتالوغي (ىنعلا) «تسسقاثيمو هوقرشاونىا « تسنراك اوداعلاودر شدوك |
 تيا لاق لد عىلع ثينتالثلنالاو داصعلاو در راكب ابسالل لئابملاورطانلا هدبعل ىلاسعق
 هيبنتال (اياولامةرانل ا لع)اوضرء(اوفقوذا) دسمأب (ىرتولو) ماسنالا ةبوس ف ىلاعت
 ةدارا نم بارضالا (لبذيشؤملا نمنوكنوانب تايابذكتالو) ايندلاىلا(ةرئانتبل)
 نيكرشمانك امانبرهناو مهاوغب نرفكب( لبق نءنوفنع زك ام) رهط( ادب ىنقلا نم موه
 لرشلان م (هنماواملاوداعل) اضرذاسندلاىل(اوذرولو)كلذاوئفث مهحراوج ةداهشإ
 نيلاعلبرنأشداك الو رخبرت ابئالب السج ىسهتنأ

 لاو زدسنم مهمدسحأ هيلاأتلا اذا :
 ىذا اوهورغر خب لام هدب نمةب ونئا لومي هللانأ يو ىلءاشب رلاقو
 ابعوعةيوتلا بغي كيلا م ةردقلاناسل نم[ الوموان ديسلاف تاثيسلا نعوذعي وهدا

 ند



 ا :ثحر ر يتشرب نحر و خكت جر مركن نكن م |
 تالئل راو دهملابانولا ىلع ابدل مدهرهو اذ كراكلرظنأ الانأو كراك. ذهببسملا |
 ىتحرو نيحارلا مجراانأو ةمحرلا نر اوقدحرلا ىل«روداةعصار ىأ حان فرغم ,ىتحرأإ
 (| انبر كلفو سخنلا| ذه ىف نوم ناسحالاوءاطملا هل يطعأ ىركنمو هل دهم مملرطتاالا | (ىنلا) بام اوخ ىوج مدن مركزا هاطم مهدبشدبدوع مركنإل ىو ىف ثبس
 رهظم مهل لسرأف هقلااوع درغغلا ربلا ىف منع بابسالا عاطغناثقو ريعلا لهأ نا انيراي
 ةدعنل انيرذاك ازلكت قولا كلذ فو ةرهابلا ةزهقملا نم هتلع يذلا رهظأو مسهجر ذءتجرأ

 هرومأ عج ىفهلا ىلا يقلي تأ حأ ل كل ىغينب ا ذكعو هبيبحص مومحرو مهالتباف
 | اىلةلفاقلا سانا (ىتعملا) ب رخبرحبىانباتسيح دم اي يواراكردنادشناربح لف انا ىع
 ١ رج هقلخ نمايا دهام ده, نيلثاق هعف ف ىر ابحاور |ماوأر ام لو «ءلعهلا لص هئماو أر
 تعج (ينملا] ع اردركمهبرع مهىدركةقرغ هاردرخ شم شويور هد 9 ىم ةغبشملا
 ار رئامدعب«اىلا دركلا اضيأو برعلا اضب أت ةرغأو سابنلا هوجو ةبطغنت ابدس ةريغ سدي رق

 اردايس مالغ نآو هزم ندركب آرب بيزا مالغتك شمول شلمعلا ا
 بيغلابناج نمدوسالا مالغلا لاذ ةيرخالمناسىلاذه يىلاعتهلا ا
 ايا كوع ىاعتهللان ذاب ضي أ درسألا مالالالسو هيلع هللا ىص هعجر ةرهابلاةزمتملاب
 هنا ىلسلوسرلا لاق(ىنمملا) مدبر لت اير د ف دركنان هدول شم نيدريون تونك !مالغ
 ىأ امالو انسسح ةياكشلا ىف لمنت الستاير فر ظنأ تنأنآلا مالغاي لسوهدبلع
 (يملاز مب وانام ناكمال ازا نمد قي "واَياَضَيِيراد ثناربح هيسدآ اع انمىتشنال
 ى أن اكمال ن م هنامارهظ ىأ تينو السل او السلا هيلع هناهرب نمتاريجدوسالاراسو
 يرق ىلع ىلاستدقلا نم ىهلالا ضيفلاو لضفل اهل سوو بيغل انمهبلف ىلع تاسمالا علط
 زاد ٌةمشجط ىم هببلش د اسعالا روملنببسناكومل نذل الا نمؤننأ سذنل نك أد

 ءامءاوهلا نمدوسالا مالغلا ىأر(ىعملا) مي هدشنتآ ضيف.
 هللا همجتأب ناجالا ةدئاناذناهوىسولالا ضيفا هجولة رت

 ضيفلا ىهو ذب وذعملا نيسعلا نم الزان ىونعملا "الل ةريسصبل ارسسبب رطان تاغنيالار
 مديردر مه منووررظننازو ىمدؤسالادبعلا نكأر اال نيو نم هنب
 اشي بجطاو بابسالاىأ هجولاعفإرب رظنلا كلاذنم. (ىنعملا) ديدي

 ىم ارهاظوانيعم بيغللبو فملا*اىلا نيعدوساالا مال غلا ىأر ىت>تعفتراو تقرا
 الاذى. (يندملا) م ماسقمزو جا + زشوءارخدش و مالفمددكدركب آرب همشحول
 ايس[ مالفلا الاذراسو هينيعء امن هولمءنيم مالغلالعج لاخلا ةدهاشمنيحرهو نيملا

 هورواكلشمو هدش ناني راوه
 اسهشرت ترام طئاشتنب#
 نامل
 .!ىهلالا



١ 

 ىدتبملا كل الا نانرعلاوناغب الاون امالاروهمنأش اهو هماممعالو هديس ىلا ببال
 شلاجرددنكلاهزلز « هاريقفرزا دام شبابوتسدإو ىوتم ناريحواهلاو همك تح

 ةاقالمدشم ىدتبملا قداصلا كلاسالقارغتسالاو ةرمطارهظت# قو كلاةلولوو ىندعلاةلرز ىهوةنازهحورف هّللعضوووي رطلاف باهذلانع هلجروهديتيشب و (ىنسعلا) جهلا
 ٍءك هدبشكش زاب طصمر مزابإط ىمرك الاد شرما
 ب اذ اطاسبصم ةاصللا !لجالدسعب

 ىو ديفتسماب كإغشا بهذا مك سفنل لاصت ى عج رمأ لهذ سرفلا دثع ةدو دمللاًةزمهلا ١
 (ىنلا) «تسجو الالجاردءدرهنامزبا « ثسأ شيب ثريح تسينث ربح تنو
 ىدئبماي قب الوابل اها داهت *ىبرطلا ىف لاسعت نامزل ا !ذهلمادق ةريملاةربخلاثقو سبل

 اوي اسمىابتسدإط. ىم مانالاديسةعباشمومالسالل سانلاعداوترمكاوةمدملا ةيئروف
 هسجو لم هيدي سو ءيلع هللا ىلس طسللا عضوو (ىنملا] يك دادب سد افشاع ى اسيد هدا
 نايزنآ « يشخيي ةلرابمسد اسمو ىمقاشعلاك اريثك الب :ءامهاطم انمالغلا
 هجر ىل# لسو هلم هللا لس امصملا«ديزمأ نامزلا كلاذف(ىنملا) كش عرفوا دركودبلام
 وردب وج مهو شبح ةدازو كثزتآديبسد شو ىو ةيعحاكر ابمانومم هلع ردو سلا مالقلا
 ههحواضيأ ض [ امالغراس شيا نبا ىكنرل انوب(هالا) 1 :شْشدُش نسور ر

 اردولاجرددش قسربو ىم *ىفلاراهنلا لد :وردتلاكراسدللا لابوه ىذاادوسالا منقل
 لابجلا يفر اسدوسالامالغلا لاذو (ئنجلا)_ياجيعركت اوبر دونك ا شن ي الد

 ازهلا نم عقاولا لامملا نع مسوللترغ بهذآن آلا لوسرلا4لاق همز ف سوي لالدلاو
 نفر ردتخان_كنىاب ه تسمىا فورس يدش ىمهواوو ىم نامعالا ىلا مهعداو

 تاركسلاكل جرالو سأر الب هرورمو هقوذاارخا نءراصاذكم الغلا لاذ (ىنمما) تعز

 زاهجاوش ىوس «ناوررب ثموداب ماسي سد ف ىم ريسلا ىف كبر نم هدي مهاةريغ ايهاذ
 فرط باهذلا ىف ع رسيأ,راج هنوك لاح أولم ندب رغب دعب (يىنعلا) كي نايراكه از

 ارب مالفاك فكر تسوا ودبس ار دوخ مال هجاوح نديدؤطرم

 ىو هدنع يرق 1
 .:ةيواار هه مل لاقو (ينعملا) يك نينح نك :دشا سل نبا تهامرتش مزور 0

 تديرديركين با ىو امال هجولادونسأو نيب ىبضز به ذنبا دعب دوجوم اهلج اذهو



 اذهل

 أب ردي لج لع بك ارره يذلا اذه(ىنلا) عر شدرزازودرؤب ذوب «رودزد باك
 لفن عم دش هنبشكرسالاو انمالغ نأ (ينمما] يي دشمتشكو ديسر قركو إب هدشمتلا ان مالغوك قيم هبلغب و ارؤ بر ضير ل اون لع دهجو نمار ايد لهأ نم سيل دهب نم

 نعل ا ىل اب اس تدلون ىأ شاملا ةياكملس ىداز ىف ءاين انا ىلسم ىررأ تنأ نهلادالوأ نم تنأ نمل لاق ديس ادقمالغلا ىأ ل( ىنعملا) يي سيك بو ىداز نما م ينسيك" شنفك شيردماسةنوجإل ىم هعهأف هنرمو ئذءبلا لسووأ لمملا
 تنأ نبأ نم انني ر قل اجر نم تسل نينت اسما الكمر نملا بوينت أ ىأ ة بسنتل"ابلاوأ
 رجم تليحا ناوى دكب رك هوك ت سار ىدركه جار مالغوك ظىم أت لضيكأ نمو
 ةعدقلاو ةلمملا باطتالوانرادعب هتاتق تنكن ا اهمناص لقد« تلعفأما ىالفنأ (ىنسلا)

 اوك 9و ىونثم لاقورلازلاريمالاررك مث
 هلا لاتىالغ نبأ (ىنملا]ك مورا بلش تسد درك" « ممل ا ثنكب نسمالغ

 ىذا انزل لاذ نم(ىنعلا) جبارحاممبوك زاب تونك بيا مونى ديك
 ةزادحرك « دوجوردم امه ناديا م ىرجام كل لوأ د عبا ذسهانتنو ىلا

 يذلا كم المتر تسار كاذوهانا ىنا لمت تح (ينعلا) دو كم ىعبسم

 النأ هبديحرمأو هللا اهرتسابن اثواعلو ةينامسملا تالاصللالو ةسعبرالارسائعلل
 !نعريبعتت نكسمال بر رمأ مح ورلا لف ير مل لات مسهل لوب ودوبملل
 م[و دم: 1 م ارام دوز انش نتف ىوتثمرصانعلا نم ةبكر ملا داسج لاب
 رولا ىلعروصلا م ىف نونط اغلا مه مست نوفراعلا مالغل ا لاقو (ىنعملا) يدشكمخ
 ةعيقلا ام نونيغي فاه مسا نوذراعل الوغتو أريغتلاو لدبتلا نمنولذعال مهن الا نوبيغبا



 بايسالار هاظن نوكراتلا ىمهلالا ضيفلا نر ,رظانا!ىونعملا ةابخاءال نوبراشلاو بيغلا نيع نمل زانلا انما ىلارظنلا ىلع ممل ةر دتالةين مسجلا تالاملاينو ديت مجالرعلا لماك
 ) دئفرافأهددمزا ناس انش ناجإل ىج حورلا امل مم ىهتلا ماسجالا نورلظن. الو زوكل او ةسس اهئ اوةءرقلا نرك"د "رئي نانرعلاو قوذملا لهأ نم من اصلل نوهجرتلا

 ىفوئرغتسمت ارثكلاردادعالا نمنوغرانحورلا نوفراعلاو (ىنعملا) يدنحو»
 ناندورذالاردغل !فرعيال(ىنعلا) يي سايقديزرف هنوش اي« سانشارتاج ناج هانززاو يداجإو ىم فيك الو ىأ دنجو ةيضيكالبىأ نوصي رهىذلا ةيهولالار حر هو ةعبشم ار عجب
 ارظن نكو بوبحلا ني رط نم حورلا مهفاراحور نكو رهاظلا ليلا ارنا عورلا مهن تدرأ
 قنكنالو جورلالعتتتادهاشملا بابرالابح اسمك يعي ةيركسلا تامدقملا بينرتي و ةيلغمل |تاس ايغلابهايشالا ىئاقح معي نأدير يس يملا نبانان سابقل انبانكسنالو بوبسلل
 ةذصو ةيناوبح ةغس ةئالثبنا يمن اسلاللنالنيط ايشلا ناومخ امال س ايفل لهأ ةبنرمع
 رو هودارتمكحر ودنا هنشر رسالب لفم اب كلم نوح ف ىوتتم يكلم ةفسو ةيناطبش

 ةرهامو ةدحاو ةقيمح امه ىنعب دنا هتشررس كي لفعل اعستمللا ناكلا ال( ىنملا) يدنا
 درو بدنا ىفارؤيرهوج امهو نيترو هةره التلة يفازباك ة مكمل سجال: دمتم
 غرم نوح ثامن لف ىو ثم الس هلال ةناعاطل أ اوكا ىف داو لضم لالات ناسنالا
 ادقرمملا لثملمشاللا الاذ(ىنملا) « تفركرفورت ا دكدرخ نو « تفركريولاب
 اره مرجالإب ىوتنم لاقةماستل !ةبسانملاهذهلو ةيماحورلاو ةيبلقللاةرارطلا لصحو عانم لاو بايسالا لرتونس لمعلاو علا قنور ىأرفلا لسفر جاما لريلمعلاادهرراطراسانجو
 امهمدحاو لك ةلاحمال(ىنعلا) يديد :ركيدمهتشي ور شوخنو دره « ديدمآر سانمود
 هولا نسح دحاو لكو تاعاطلاو قوشلا ىف هارب هلع اارس انمى ل معلاو كلملاىأ
 مدآل ةئالما درصن ناك مدل دم ثم او للا ةنو عب هتطسم ىأر ناسنالامدآلدجاسو نيممامهمدحار لكو ملا نادج او غعلا اشي اول اضيأ (ينسملا) يي ىدجاسر نيعم اوهداردره و ىدجاوارؤح لمص مهثام مه ىررخالل يعمر اشي أريهظول املا نسحو
 سنا (يملا) (ىدساع ده ارمد آهدوب «ىدحا و لؤ از دوت اطبشو سفن ىم مظعتلل
 هكلا ىما دماسواؤ دم مدآلاكو راثل نيدو فة حار اناذاممةلخ لوأ اكن اطيشلاو
 مد[ أرييعللا ناطيشلاذلاذو (ىنسملا] يي ديمخر اديه نتؤمرونكن ,ديمروأ ديدن ابار مدآ
 متو ىل عن ةوقلر ظن لونيطلا ةدائر ظن هنال تمرغنو اد حواندب
 ارظنداطب كاوسغنلا لوقترأ همظعر 4دصمث لل [ىأره ىنمي ديمخو أ انعم رؤنمذاىأر
 ةاكشملا ىفىورمامباتو اضفت هنيناروثلو هتبنقؤم ارظن كامو لفعلاو هنمارذنف مدكةيدسمل



 أ يدافردأ هلام
 ثقلخ املا. ىلاعتهللا لاقت فيعشلا كدبعانأو رن ألاف

 ثنأ نموانأ نم لاقت بحت لف ىلبةأ اها لافت ران نم سفئلا قلخمث كاسنمر
 نموانأن ماهل لاقت ةرحأر ةنسقنام مهجرانسمملا ذسعمتنأ تنأوانأانأ تلات
 ىرتنأ تلاقو تريخأت ثنأ نموانأ نم اهل أف عوجلابهلا !مينسع ملوالاك تباجأف ثنأ

 . ذ بيس مؤسلااملعهلابجوأف فيعضاا كدبعانأ
 6 نطرض ديد ةمديدا روحت

 دنع برالال آوهو طب ربلا بتكون سف ىتمو مسالك م وذهردذ و لعد مهلع مدعا هزوضغبي
 ىاه و تساسك ند نكن هدرأ لإ ىو نكميالفزتأتي وعقسل مسالا مادقو
 ىرهلاوىاهلا لاذدحأءرملاءواَرَق نك نا نكسل (ىنعملا] «تساس:مدرو اريك وع
 ىمةراشالا هيفكت لقاطلاو مانا قةاْنَتلك ةبحلاو ىدعلا انه هتدروأ ىذلا مالكلاو
 حرشلا تسلا (ىنمملا) بخ وسرابحرشمددرك قطان « خواكو كاتسارعرش وضم
 نأ ىخأاكيلعف توبنلا ىأ خوسرلاب هلاحرشمواغلاننوكيرملاورصشلاو ردملاو رفعا
 زادي رفاآوداددجر هىلاعت حدك ؟نامإط لوقتبان الوموان ديس نانرارسالا مهفلّدعتست

 دي اس زي انحماردوخ دب رف [ثجاء اع دةساب همه ضارعاو نايعاو ضراو تاووم
 اذ ناس ىف نهي تسقاقتسا ءاوكرارطضا ءاهدا ذارطضملا بحت نممادهدبات ندرك

 هقلخ هعيج هدابعل ضارءالاو نابعالاو ضرالاو تاومسلا نم هقلخو ءاطعأ ىذلا لك
 ىلا كلاذلجايتحا نكيرلولو مهيضافترا دفجدوجولل «ىنأوتاجامملا بابرأ هاطدتسسال
 هللا تالميطعيل ىلاعت هجوعت «سف:ديعلارارببك اًولع لذ نعمظلا ىلاعتا شبع «ةلمن ناكل
 ه-مىذلا بوركسعملارطشملاو ءاعداذارطشملاببح نأ لغلاةرورخ [ىف لوفي ىلاعن

 اهدا ىلعردغبالو اهةلخهتارذةىتلا تارو ده اوهرطضملا ىربكلا نيدلا مك لاقريغلا
 دوجولا ىلا مدعلا نم هجارخ اب هبيحق هداج | ىف ةج اما تاسلب هئءاوع دمت ر طضن ىسهف ري ف



 هيلع ى ميه قالو ررغتو لي ريسج نمت نم ميحتلبح ال كلذو دوملا ىف ملكت الغ اذك ناك
 ىمالا (اذهلبمثمىثيل) هبيثثلل ([تلان) اعاني انلءاكحا ل اهموق مول تفاخمالسلا
 ناوي ربجىأ (اهتش نماهادانف) رك ديالو فرعيالكورتماثيش (ايسنم ايسن تنكو)
 2 !! ىزهو)عطغنناكتامرن(ابرس تف الر لمحدن فزشالدأ) ام لغسأ
 ءاملاتبلةنبءاشي طفاستناهلصأ ) طئانإ: ازءابلاو ةسسايتناكا

 (فرتاو) بطرلاس(ىلكذ) هنشم(اينج) زيبق(ابطرشللم)اهكرت "ارت فويل
 الف نكسنىأ «كنيمرغتل ىأ لمافا نم لوحتي فولاب (انيءىرقو) ىرسل |نم

 هتيعو لعفل مالهنمْثْف الح (”نيرث) ةدئازلاام ىف ةيطرشلا نا نوماقداهيذ(مان) هربغىلا
 نع كل ف(ادح رشا نم) نينكراسلاءامتئ المعلن تربمكو هارلا ىلع اهكرحتيغلأ و
 ا ليل دب ىسانالا عمدريغو هنأ شف مالكلا نعاك اسمن نأ (اهويعنذحرلا ترن ىفا ىلوغف) دلو

 ا ددل م يصاياولق) هرأرفلاس( لمحت اممرق.تلافإتشلؤستسىأ (ابسناووبلا ملك !نلف)
 ىأ حاس جرره (نوراهتخأإ) بنيغ نم دوعنمن|ثيقع مانع (ارذاثيث تلج
 كلنيأنمةيئازإ ابغي كلمأ تناك امو) اسناز ىأ (هوس* ما كويأناكام) ةفعلاب هتبمشلب

 ايبصدهملاىق) دج ىأ (ناكنم ماكن فيك" اولاق) هولكتأ (هبللا) مهل (تراذ) داولا اذذه |:
 امانن (تنك افيأاكرابمىناهحوا نىلم>و) ليمالاىأ (باكلا نات ؟هللادبع ا لاق

 ىبثا (ايحثمدام) امسمىنرمأ : بنك اهبراب
 اواهابوا ىفواوزجإل ىوتنم املك تمالةطراس هج ايتحاومب م رارطشان الصف نلالج
 ماكنت مب رصلججال يرمالب ميم هزج (ىنعم ا) «تنرددرادهسفك توزجو زج « تنكب

 | ىوق ىلع ىبمعل اىف ملكتي لب اسنادلا ىف رهظب الءانحللا ىفامالك ثلسمي

 تسدإل ىرتشم نوبسكب ولك امم مهلجرأ دجشنو ميد انماكشتو مههارفأ م مخ
 كديشادبءاب (ىنعملا) «ىجابوتسددتحار ىركتم « ىهرىاثدنوشدهاشابو
 ىراثمالحرو ا ديعرشلا قركذأل عضنىتمىلا اذك مالا ناكاذا ادهاش 0 نرك ةلحر و

 نكست ناو (ىدعملا) «تفخضوديدارتوطان هقملا « تفكر حرش تم مانو
 هللاناىرف- ىلع تنكسر ثمانون هتيقملانةؤن قطاسنلاهفتالو قلنل او حرشلا نقسم |
 جانمشييزا دوب ورهجرهإل ىوتثم نيمملا ممهردغب نيظعاولا ناسل ىلع ةمكسملا قلب

 سر



 ص قحجاشحلالجال ين تنناملك (ىنلا) «تدجكىزبح لاى دباس# « تسر
 تازهمك ىلا حل ىونشم دحو دو ائبد سلط نم ىوفىلم ءبلط ىذا ئثلا بلال
 |عفدرحالالا الخام تاومسلا هال تا (يعلا) يدير فكن اجاس فد ىاربزا و ديرقآ

 أي (ىعملا) يدوزاجتآ اوك ءرمتاكر ره ٠ دوراخآ اودىدرد اكره ىءتامامطا

 هيلا ىغلا بهذ جاستحم «_بق ناكناكم لكو رحلا كلاذاءاو لا بهذ عمجو هيفناكناكم لك
 لك (ىفلا) مدوراجتآباتسينشك اكره هب دوراغ ؟باوج كثار هل ىم
 اذه ىلعف جان هلالهبلا* الا بهذ ع رز يف تاكم لكو هيلا اولا بهذ لكثم هبف ناكم
 /ءاملابلطثال(ىنملا تس والابزا ئآدشرجعات « تسدير وك ثوح مكب 8ع

 ىأ تحت ن موءا محلا ىأ نوف نمءاملا عسبفي ول رعب تح هليسص هت ىل عساو شاملا بلطاوأ
 ديازتان الكم دادعتسالا بكىلعفوقوم“ اطعل اةيهلالا ةمكسلسا يشتم اهو ضرالا |
 | مولا ف :ليغطلا مادام (ىنملا) يي واريشنامتب ز ددركت اور « واك زان نط

 !ارتراوحو كت ىوشات « ودبابتس والا نيدورإل ىع بيلا ىدثلا نم بهذي ىتمداويل
 لوفسلاوولءالار دك كرت ىألوذسلاو ولعلا اذهل بهذا ىخأاي (ىنعلا) كورك"

 بآ كاب و اوهروزكنابزانازئاةلذعب» ىم ةراراسا نوه مواناشام نوكست ىت-
 ءالاتوسبلطأ ءاوولاروبنز دون مئولرظلا ليصخ دعب (ىنعلا) يابكىا ىثولب

 | نمو أ ةكئالملا مظمل ةبسسنلا,ر ومنزل نمله ىذهلا دهرلا تو عقسا ىأريبك اي
 اهلّدعتفو تايللاءام ىلع سيقل ء دهابش أرينا عقلا باصسلاوه :

 انيبارشبحايرلا ل سريىذلاوه ىوُكى ءةبرغل اره ادأو مالك مةلصولا امو سعتسستو
 /(ىنعلا) يش يشك ىبوا ىو -ىريك اربآ«شيشحزا دش ابن مكونتججاح إو ىمهتحر ىدي

 ا ىريك شرك »ىو تلجزال نال هبنامل هبعستو هاما كلتش يشملا نم صةنتالثلن+
 هعمت ىأءالانذأك سمت (ىنعلا) يىثوخ دبا ان لش خعرزىوس ٠ ىتكيسؤتاربآ
 ارب ستسسارتاب عرزإل ىم ةوارطوةةاطلدصفق سايل عرزلا بنا هيععسأو
 ةرعظم هرهاوج ىذلا حاورالا عر زل( ىنعملا) مي تسرثوكب آر ريت جر بآ هه ثسرعشم

 قتباثلاحورلا عر زغب ةيهلالا ةرلا باصس هام نم ىأرثوكسلا ام,
 هذهلس>الو ةيءلالارارسالارهاوج

 /هيبحاوهنلاعطأ ىنأ ايفرثوكسل اء ة هول ءةيولالا ةمجرلا بْن اصءرك امم ةفوسوللا حورلا

 1 ملابارسشم بر مهاشسل ةرارم لا بسكب اقتئالواجانةعشلح ور عرز لعق
 مهيروهافسباطخ قأيىت(ىحلا) يباوسلابلءا هلل شاهنشت « باطخدنا مد
 نوه رمش طمل ار تاش طمال الا را. التل بسولا"امنال باو سلاب ل _عأ هاو ناسئطعنك

 ثأأ ىوم | هع



 ىطسملي دزنب هراوخشربش ل ذطابهرغاكتز هدم لف ىسلمالا نافالا سيل نأو تادهاجلاب
 اذه يرو هيله هللا سنا لوسرتازهتمم راوىسيع دش قملانو سو هيلعهلا لص
 دعك هغطنو سو هبل مننا لصىنلا ىلا عيضرلا لطلاب ةرفاكتلا أمال نايت ناس ىف
 لاقف طق ملكي لو بصن أ سما ثماب. لاقةريره نأ نعىور لوسرلا تازهتنجمالسل اهيلع
 كيفعقا رايس دصمالسل !هيلعلا فق هللا لوسرتنأ لاق الفا انأ نممالسل اهبلم ىبتلا
 (يملا) جم ناقمازدشناودزيمغبيىوس ٠ نارفاكز ا فينيل هدنازا مهإللا ىوتشم

 .وهبلعهللاىلشنلا ينال لور وت ثعرس أر افك نممأ سماتي ثلا كت ساضيأأ
 م راثكرداردز ههامردىك دوك ه رامخابدمآر دربمغبب شياو ىرشم ناضمالا ل جالا

 ىوشم نار جثهرم ئيساخضح ىفواهرامفص ملسو هيلم هللا ل صوئلارر
 لفطلا كاذ لاق (يملا) هللا انئدتملالوسراب . كيلم هلال دوك ٍث غا

 تيك ء شرمخوهش نفك مشخزا شردام» ىو ثلا انج دق لوسرإكيلع هلا لس
 اذكىنعمم ءاهلا ويفي ىهبضفلا,اهبالتلاقعالا (ىنعملا) يي شوكبارتداهشنيا دنكسفا
 « رغصلفط قت خومآت يك نبال ىوتنم ةدايجلاهنمثلنذأ قىر نمتكسا لمت

 (راسنأبةداوشلاهذهذللءنيربغماءلشملاب /(قلا] راك رج فطر دتشكت نيزك
 قح تفك لو ىوتنم همالابيحم ل فطلا كاذيسفلا ملول ارحىأ مالكلل اررجكلماسا
 قلل اهابا ىلا ذه اروف لاق( ىنعملا) بليس ر نم مريح ايناس د« ليث رج دكت [تخرمآ
 ىأل يسر ليربج عمانأ نطتلاو ناببل قو تالا لها 1 لي ربج ىكعدعب ىلاعت

 'تررظنمالابب نك ى نين ى ٠ ترس ىالاب تنك ىم بحاضم

 اهللاق هارت نأ كهمأ تلاق (ىنعملا) مي ءاكردب وجابت رسرب ه ىلبدك اك ونبي

 ىفونثم رهاظئعمباديبدتاباب ل دبة ضن فو لماكل ارينماردبلا لثم كسر يع ءارأ مق
 فصرولعي (ىنعلا) ميلوفسنيزدناهرىمولم ناز « لوسرفسرا ضذيزوماس ى وف
 شلوسر سب 9 ىم لوفسلا اذه نمىتصاخسولعلا لاذ بيسدو لو هيام هللا لس لوسرلا
 ىلس لوسرلالادس(ىنعملا) عبط ءرشووك ز ات مانتسبج « عييضر لفط ىا تك
 مالتنك و ىم انرممالاعيطم نكو هنعانل لفدعت كاعساام عييضراب لغم اب لسو هيلع هللا

 ابيجملذطلالا (ىنلا) هيزيح تثمالينبا شي ىزعدبع م زي زعلادبءقح شيب
 || امبىنعو بارتلا نم ضيفا «ذهدنعو نيزعلا دبع هللادنع ىعحا لو هيلع هللا ىل_س لوسرلل



 قفل

 فو رافكلل فصو ثنخ ا ءانعم قمه :احللارسكمزيح نا ىلغ يزعل دعيت رافكللا

 ارازو كاب ىزمز نمو ىو ريقحْئثةضيقدنع ءانعمةيسرافلا ملاكي يخت ةطمأ
 انة سرااوةؤبتلا كاطقأ قالا حو (ىنعملا) فييه نباثداددكت [قح هه ىربو
 نومه مود دوك وف م يرو صضنم فيظن مانصالارئاس نمو ىزعلاب عملا مصل نسا
 أردبلا لئسروم نيرهشنب الشط (ىنعلا) جك ردس ب امسا نوح تفك غلا سود « ردبدام
 ديحوتلاوعو لعل باهت سرد لاتىأ لشغل لهأوردصلاباصصأ لثمؤلابلا سورا

 (ىنملا] يي دبش كوبر دامو لغ غامدان هديسر ردهتش جز مدنآ طونم- سنو ىم قيدصتلأو
 ا بصمهمأو لذطلا غامد تح ةيبط ةعارىأ 5 .| نس لسو سشنلا الا ديف ءدعب

 | لك (ىنمللا) هه طوننسىوب نري هنتدربس تاج م طوس فوخزا دنتمكبمو دره ىم تحتار
 نلع حورلا ملسةهلوسرو هلل نأمبالا ين عنه طوشسلا فو نملائهمأو ىصلا نمدحاو

 ا. وحرام فا.ئمالسا ىف مهعطو مهمولور افك ةرجاشم نم نسحأ طونملا اذه ُةَضار
 م ديز و دس دص شي .انودماب هدو ح فزعم_ش كار ىدكتآ ف واين للا ق اشم نءاومشو
 لج قحلا هنّرعم نوكيىذفلا لو ءيلع هللا لم لوسيا ءدار أو دح اولا لاذا (ىنعلا)
 ىاسشلا و4 ةايحالىذلا دمام ايدارأو يب دصتو ق دستئامهل برشي ىمانلاو دم اهل !الفو
 هيدر صراحارو رم ىهامو غرم مككوت ظاخابخ شك ار وسكن و ىوشمت اسهل ىذلا
 تيبلا دهاشون سراح توم او ريل« نركيى لات هللا هظتاسنوكي ىذا دلاذلر(ىئمملا)
 باقم ندوبر إل سانلا نم لمصعب هئارتببل اذه دهاشو مظع ىلا ىلعل كن اولوالا
 يم نداتقاورذ ايسرلم زوزو تدرك وكيؤآ ر ذثدربو لسو هيلع هللا ار لوسر ءزوم
 فلل .,يلقتو ءاوهلا فه اهذو لو هيلع هللا لس ىلا فخ باقعلا ف طخ تاس ىف اذه
 اموبةجاهادارأ هلا لوسرن نبا نءىو ر هثمءادوسةيح طومسو

 + ف : عزان ةرصت تدم بعذو
 هّللاىنمرك | ةماركء له لسو هيلع هللا ىلس ىبنلا امتحاسدوسا هنم طقفءبلةقءاسلا للا
 دارأو نط ىل هى نمرسش نم كذوع أو نيلجر ىلع ىدعنمرسش ن مكايذوع أ ىلا مهلا
 ازادينش طصم السزارآ ةدوبنيردلاؤو ىونشم ةيحلاحلاسلا دوسالابو بامصلارئاطلاب

 مهلملعم فو همأرلفطلا صرسخ ل غشلا نامز ف ىأ اذه فانك (ىنمما)
 ناذالا ىأالسلا توسع فس لسوءيلعفاىلسلو.سرلا ةرمضحاذاو مهموصخي لاغتشالاو
 مدرس بآن ازواتسشاروروتسدو دركءزانادوضوو ف[ت ساؤخ وب ىو العلا فرط نم
 *املا لاذ نمل سغ ههجوو ةكرابملا:دياو دّدج «وضولوءام مسوديلعهنلا لص سلط (ىبعملا)
 لسغو(ىعما] < ىلبرهزوم كي دوير ار مزوم « ىاردركءز وجب وت بايو درهإل ىمدربلا



 (مىئمل

 فام نانا فملامنو هسيل دسق ىأ هق بنالم في رشل اهب لعجو هيلجر نمةدحاو لك
 فلنا باج ةقيرشلا ءوسيلعملا لس باوملا فيطلو باطلنا نسح لاذ (ىنملا) باع شنسدزا دويبارمزومهباطخ شوخ تدرب زوم ىوستسدإو ىو هفخ
 ب وجو ا درباوي نار هزومإو ىوتنم باقعلاةغب رشلا هدي نم هفطقت ملي وءالخأيل
 مءاوهلاك هاوهلا ىف فما باشلا بهذا (ىدعلا) يداتق ىرامنازاودرك نوكسش سن
 ناز « ءايسىرام ل يهزومزا داسقرد» ىوتثمفملا ةزولاءدارأو ةيح هنمتل هيل
 راس ةيانعلا كل نمو ءادوس ة يح هغخن نم مقو (ىعملا) م ءارخ لن شام ءدش تيائع
 درو اردزومش ب اتض سد ىرتشم عمنلا, هاندا لمعلا ىوذ نم سيئر هنا عم باقعلا راس ةةوسيرلهتب امحوهلا ظفح نم نعي اعمان ىأ ءاوس لين سو هيل ءهقلا لس 4 بامتعلا
 الئاةراعجاريأ فلا, بامعلادعب (ىنملا) هزات ىوسوروتاتسب نيه تفك ه ناي
 كلم[ بدالا نمانأ بدالا ةلآنماذهثاعف :(ىنعملا) مب يناشهتسكشع راد بداز نم ل نخاتثكنبا مدركترورضزا لي ىوتمة الملا بناج ب هذار ةمرسقالوسرإ ءالخ
 نيذللا ف عضلاو ةنكملانعةانكرو كمىفر#كا نر ررغلارسك كاسمأى أ خاشمت كسش
 مي دهد ىوتقاوه شكت دا هرب ٠ دهن ىيوإتاتيكركئاوإلىم بدال ناببس امه
 ىوه لعةرورشالب ىوتف ىطعب أب بدالإةمتأم دق يشير هىذلا كاذ .ىلعما (ىنسعلا)
 هلا لص ىنلا بادتكىع اري اليىذملا ىلع ه[ىنطن مامر السب دالاهرسنوكي ومرصفهسفن
 قبدالا دل امر ر امضاو بدالا يلق نوكبف «بيذن ىره ىضتةمىل» ىتذب راسو هيلع
 ذه ناك لاملاو ءاغجا ذه ان. أر نخل اقوركشلا لعف سو هيلع هقلا ىف لوسرلا ريض ده (ىنلا) حافر دو نيادوو مافن ءامتقكو ةركر كس شلو هر سدو ىم عرشلا
 تفطخ (ىنعملا) م مدش مفرد نمو ىدرب ممحون ممدش هرد نمو ىدوبرب زوم كم هنو
 ىسعو) ىلا عت هلا اق مغلا فت درسانأو هت تبهذأ تن روضحالب ترسانأو بامتعاي فلنا
 اعلا اهرومأب ايبنالا بولق ل اغتشا كاك اذان ةلالل اذه نع لذوي وهسفنب الوخ ثم ناك ةظمللا كان ىف بلغلا نكمل بيغ نعأر ىلاعت هتلانار أولو (ىندملا) م دوب لوغ ثم دوج ءظحل ناردل دو دومنارام ادخن ىجيغ أره رك و ىرثم (كلر ومر انبشاربق نأ ى مور كلريخرهو انيشاوهركتنأ
 لكتوملطيالمالسلا مهيلع مهنا :ةفرعمل !ءاعداو بدالاءون هللا ١١ذه ايلي فيكسف قافآلا
 هقلعمتنو ل مالسلا هيلع لاقاذملو هلل عبلم اهلا, نولغت ! لينا اشم ىلءتامز
 باتعلا لات( ىنسملا) يتسن سكم مهار بيغ نآمدبد « تسروردتلفغاكق زار ود تفكتوو ىملافف باعلان اسل نم بدالا لعب عرش لس رم ىنالو برغم كلم ىنسيال
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 ثرمظى عمة مهملاارل امضي تسرب ةففل اروهط د يعن كلكم سو ءبلع هللا ىلسهئلا لوسيا
 بيف ةيملا تيه فان الرو سك نم ىأ بسك ماضي بيغل كلانا تب ثدلا
 تس'سكم نمزاتسنن « اوهرد ميس هزومردرامإ# ىم الرو
 لضافلا ىف دحويالام لوضغم اف دجويدت هتالىم تسيل ءاوهلا ف ةقاسملا دعب نمقيصلل ىو ورا
 ىنالظ ل كع « دوب ن شور همه فاروس كم ظ ىمثاذو الروب سكتت نم قانصم مثلا

 هميج نالظلاكمواثيشمنركيهعبج أو قاروثلا سكم (ىنعلا)
 سك ف ىع امب*انا لكىوذ يل

 اره ىذا هتادج يك (ىنسملا) دوب ىروكةمهفناكس شك«
 ىلش ىذا ادبعل اوه هللا ديم هتاحطصم ىف ىوينمل اني اردص لة د 0

 مقطالا سابشتا شأن ةرآو اماتتمالعاهدابعل توكيالف هثاسدسأ يمص قاد
 هاو ىلاعتهلوشمسالا اذ مسو يلع هْملا لصدجتانيينصخ ا ذهلو ءافس عيمجب فاصناو
 ىسهننا هتيعبشب هتثرو نم باطقالاوملالا ةغيغخلا قرسسالا ذهن رف هع .هفلادبمم ماقاسمل

 ةرثؤم ةبمسلا ليقاذ هاو ةلغغلل + 0
  ىئىه أوخ دكى سنس ىول

 ْ 0 0 0 نيقيلا نيع ةسبنم ىف هر ظفار
 .دمقالو نأ اسمتدرأ نا هسشم

 . ناكوكتو ىتاب
 ةعتاو اروفىرتام نظلا نس 0 .(ىنعلا) ييناهك انديثمتا مدس

 ىوتم باسحربغب مهرجأ نورباصلا قويا لومتواريسب رسعلا عمتا لوُتتف
 ازيوكيريغلا (ىنسعملا) جناب زردرسكتادنخ لكوحوت نأيرارزشركتاركبدإ»

 ار ناكر درول«ررضأ اوت دئافلا تقو نوكت تنأو ةصقاولا كلن فوخ نمن
 ىنعب اينثثمنوكيالو هك عيال ةذر وةقرودرولا تلمج نا نال( ىنعملا) ميتتسركل درا كس ءدنخ « ىتكيم شكرب لرب ركلكه كد از إو ىو اردرسمنامزالا

 : 2 :تءالوهتعارو هتف اطل به ذنال



 !اذكلا]

 كلاب لس نمأمدوقمس نبا نءريغسلا عمامملا ف ىورريغنب ورمسي ريغلا نكلاي :هم_البلا
 قوشم .ةثيطخا-ممنم تير ةجرداي 4كاعتو الرابت هلا بنك الاانوف اه ذكوشب
 لوب (ىنعملا) ماهذروكراخز دوخنمار هدنخ مشمتفأ ارج ىرلخزا دي وكلي

 ذعبأ ال لودلا نملصغلاب تيت أ ناريغناو مغلا ىف نأ ئيشىالة كوش نمانأ لاس نسل درولا
 قاعثهللااوركشوةمعئدو أر ناةرعلا لهأ ناو الوشلاةطساوبقوارطو ىسنبيغأو هثع

 ريكو الع
 "كنتم عاضام

 لك (ىنعملا) هيالب زا تديرخ هكتا ب اشتزاددرك هواي وتزادحرهإ
 للعا ىنهلالا ءاشملابدارملا لوصح نمكتاناملكىأ ىسهلالاءاضقلا

 يشن مدح او لأسولاناذهلو صالغلل اببسعايشلا ناك نحماوءالبلا نم كلارتشا هلا
 دارأو (ىئملا) يع رتلانابرئادنمداؤغلا ف و ع رفلانادجولاةفوستلاامإل ىع

 سولف اوه ىلبشلالاةو ةالعالب هلل عمنوكل اوه فوسنتلا دينجلا لاق ءالبلإو مهلا مرتلاب
راهكنادرب امعار شبامعنآ 1 ىوتشم مهالبهللاعم

 هيرخأ :ارهزومتكدوب ردو 

 هللا إس اتا نس نم فما فطخ باعك ىلاعت»ءالتباو هنأقعتا لها (ىنعلا)

 راش ىبدشإمكى ةمالثخىا ه راممخززااريزشا دئاهراإل ىوتثم سو ءيلع

 نركي ىذا لمع ذل ذديعساةيما ةعسل نمل سلق يل سدمبر صانع ب (ينملا)

 لوقتوأ اييسم نركيذ 4س أ نم مالكل كميل [َفل "ين هنم عغبالذ طوعسالو راثعال»

 هم كنافاملعاوسأتالت ذك لل ىم ار فقع ءريدمتزاتكال دركي يذلا لئملا اذا: داعسان

 ىهو ديدخلاة روس ةآلاو بثذملا ناسا و 0 :1 ت12 ىدرأ ناحرسلا نأ نا

 (باك ىفالا) دولا دغقو ضرملاك ( مكس ةن | ىفالو) بدملاب [ضرالا ىف ةبيعم نم باسأام
 للاى مكلذنا) ئاذك ةمعنلا ىلاغي راهغلخ (اهأرنأ بقنم) طظوذحلاحوللاىتي

 ىلع) اويزحت (اوسأت) الئل كاذب ىلاصن هقاربخأ ىأ نا ىهجب لعل ةبسانك البكم ريس
 مك اطمأذلا (مكان 1 اع) ةمعئلا ىلءركسشحرفرب رطب حرف (اوحرفتالومكنانام

 ىببتاسانلا ىلع ( روغن) قوأ امم ريكستم(لاتخم لكبح الهئاوا ةممكءاجرسمقلاب و

 ةدايزلا بيس تاصقتلانأ اراعاو مكمثغل هسارتفاب كنأش كلهأ بئالا أنا

 انام ىلعاو -أن ال ىلا هللا لاق ةدارئاو ةبح -رل بيس ةحارجلاوةئاعالا بد

 (ينعلا) م لرتسىاجنأب زعتمتاب زعتو « كر زي ىاهالب فدالب ناك و ىرتشم لاثكلذلو

 ءالسبلا لاذ لوغتوأ تارضلل نام مظعلار رشلا كاذواالبلل فاد ممل اهالبلا الاذنال
 اميظعار رشا عنام نوكي ررضلاذلادو اميظع نوكي تايلبلل امفادانملام لبغإ ايىذلا

 لام لكم ىلاعت هئارحسعش اذنه تاع نان ملفم ىنمم نيهجولا ف الرتسو كرزمتا ىلع

 الاذبلط ناس اذه  رويطو غاب ناب زمالسلا هيلع ىمومزاد رعت «اجدت اإل
 لجرلا



 (؛ءب) 8

 ثدك» ىونلم امها !هلعيلرويطلاو مئاجلا تاسل مالسلا هيلع ىموماتديسن ءلحرلا

 لجرئيومانديسللات (ىنعملا) يناروناجنا: زوزوماسهك « ناوجدرمىبارىموع
 نيدرد مكلصام قربع هم ددو اناويح ناي زك هوان لو ىوشم تاناوبحلانإل ىلع باش

 نوف ىم ىف ةربعلمحأ عيل اوت اناويجلا وص منوك !تح(ىنعملا)«دوخ
 لاوفأو أةئسلا عسيمح ناك انن(ينملا) هب همدمدو نانو ثسن آن ردو همهمدكىتبىابخابز

 اهنالقربع الو ةدصن همن فالاو ةرهشلا ىأ ةمدماهلاوزيحلاو هاملارثا ىف مدكىنبا

 (يملا) يرذكاكهريبقزادشإ م ركذكدردارتااورتساوب» ىو !فيانال
 تاناوي هل توك نأ ل متصى سعب سبدتلا نمروبهلاتتوشوكي رخآ ممجر تاناوبسلل لمل
 نابع هنم مصنتاوربتعا مج اسلل ىم هف دعب رخ عمجو مهريبدت نملاغنشالاو لاشرالا تو
 نيك ه ىوهنز نكرذكورومومثغك ظ ىج روبعلا ىعمج رذكو تنولا نعمت ماكنه

 اذه نمو بهذاباشلا لرلل ىبو ءانديسلات(ىنعلا) يمس وشب ردوسدرأ ةرطعي

 ىرا دو تربع و ىو هرخآر هأ ىفاهظعار طن سوهلاو باطلا | ذه ىف الغ رذا سوهلا
 !بلهلا (ينملا) بلو فرحو لاممز اوبانكزا أ « بلط نادزيزا
 كمر هجالفةغّلاوفرحلاو لاةملا نمو نائب نم املطتالودوهكلا ةبئرل ل هنا ىلاهن هل
 من( رك ) يدم عزا ىمهددوك ارث مركرهذرك كش عن ازد مهدئ را هرك ف ىو
 ضام لعفةس رعلا فاكدلا تشب (رك )لي ضن اد ءانثما»ا رو راما فاكلا

 لجرلا نال بلطأو رحأ هعف يذلا ىمومأت ديس عنم راسب اغلا لجرلا اذ (ينسملا

 ىونثم عنمام لص ضن حَناَنأل ىذه هرحأو صرح !نوكيرتل!نمناسنالاو

 وملا) تن . تفادي ون رونو يدويا تفك
 مطور قبب الروسان ىمرمايباشلا الاذلاقو
 ردغلا ل صح هبت ه نم لكى أ نم :.ئيشدجو

 اينتغطا قبالودا سم نب زندرك مورا يضرم ط "ىم
 دارملا اذه نم ىتمرعق نأ كلشظا قي ال ركبوا

 .1نامزلااذه ىف (ينعملا) م ىوش ناما ضرك د شاب س أ
 نبا براي ىبوم تفك 9 ىو هللاح و رنماوس أين أل لوي لات هلل اودارملا اذه نم

 لجرلا اذه برا ىنوءاتديسلاف (ىنعلا) يجر ويدركتشتسدركةرضم » ملسبدرم
 نو هنعش !طبشلا نالوا بف ئدلل ىف و نهذلا لاغو السا! ملس
 دمزوم اسينرو هدوش شراكناب زمزوءاسي رك » ىوتم هذأو
 البارسكشهبلق نوكبهلعأ ل ناووربس مدها ررضلا هلغشو هراكيوكيمبل طئذاهسنلبع نإ



 قف

 ,دقلأنال (ىنملا) 4 را نيمريةيامرت زيت ه راوزاسارىمكرم تلبي وباي قزمو بار طضا ميدي الرفي ومدني ى مدن حححأي

 د9 ىو ار عايلاثور دونا ىلع (يضرالاف

 نم هينأيال عتقولو وغلا لاذ

 و دهان اذلل ارت ايهشملا لم دّوعن ىنفا لاق نيطلاب بارتلاو
 ا, دنكى اع دتسا هكىزمج شزوماس كىسرمب ىلاعأ حز ندمآ

 مخل ميراتسدتاراينخارداشكرب « وا تسيابمدبكناوي

 ريزارغقإ» ىم .نيلأو قتلا اصل لامسأر رغلاو هلا نكملو هبساسنت 3
 ارفنئدبالارقفل اىأ هجولا اه نمو (ىعلا) يب ناسرلتسددلام ىرتب ىو نادواج
 ينقل مكيلع فاأ نكملو يلم ثنلا فلغأ ام ىرف-ىلء ىلا كار طشلاورظف أ هو ىرأللا رالف ىلع لئالارطشلاو ةيسملاو وفل ىلا ءديرصالىذا بنا ىرتلا فكنأب
 اوغبل دايما قيفرلا هللا طسب ولو) ىلامت هما لاق لوري 'سلا ما نالاد فعادو درج ينسفلاو راسيلارسقلابو نيغلارسكب ىلا راصهجولا لاذ نمو (قعلا) مدشدو ردباهستردقزك « دشدرد مينغنازوانف نازإو ىم ثيدملا

 ىوتثم دحأ«اعدّدرأالْثْفو لكك ”ةرمهاانأ ناله دوصمءابعىسوماب ىلاعت هلا لاق يملا ) باه دزكره مرك نا جركس در ولم هك زوما ىمومىا تفك 9 ىو روشح
 تريلا نامل ةقرعموهو دوسغمرا سود برلب ىينا: ديلا (ىنعلا ةمادتل نم نيديلا نضع نعم( دياش ثسد) ب ةردرباراهماجدياخ تسد دروخىفاهشوا براي تفك وف

 شرد يسرا » كم
 ةلودح أ لكب
 دمارفنورنب

 ًييسراسم داعلا كاني نالءاغلا عب لوضفلا تابت
 ىردنم ناطبسشلا يولغم كوِتْملا لجرلا ىنغي

 داتع!ىذلازج اعلا طلاذو هتمررسشنولو ءاك 1 ةلرتي الءلك أ داتع!هنالنيطلا نوكي اهتسشم نيللا لك" (ىنلا) ميار وراصب نادراركتنزكش لك ه ارءراومت لكدوب لكون داو
 ءامملا ةطماوب ل صامل بابهتشملاو ةمعط الا هجم ةدولاب ع وئسملا رك اب ةعانفلا هيسشمم لال نالدرولاب عون اركسلا مض بالوعي ركش لكهض حال ىنعج ةراوكن ديطلا لك أ

 ىوإإب رقفلا نمذ
 يفك لو ىو هنم ضعبلا لعوأ ديع دئسب ىذا ماع العو لجل اوفا نب يسوم أديس لاجوا نأ يتازا ىنسبا 5

 ىسول قاستهلا لاق
 رابتخاإ ىم لومي عرشمم دعورايتخ اللورتضلفارشثر ان نأ دارأ ناو رتضلفاريخر انا لد ارأناهفلانشالىأ هنمدبلا كتر ايتخالا ىف اردد سمو هفتال ءطعأ ىحولا نب رط»

 دمأ



 ممم

 ةحالمو راي ذخالا أ (ىنملا) يثلذنباءاوخاطددر دركيم هنري ه كغارتدابعدمآا
 هتالروبسم سيل تاسنالا اولاقة: لا لهأ نانراينخاالب رودي كلفنا اذهالاوةدايعلا
 ىلءىلاعتوتلا ءيم امراة خاو ناطيشلاو سفنل ا نضذ أعم سا نان هب فلك ام ىلع ةءاطتسا
 ناسنالا ادءابو بامعلا دسجو سفنلا ظيراتخ تاون از دلاورجالا دجوهوسرناسلا
 انالو ءوانديسلاقا لوا هبهرابتخااالةيقوشةكرح هنكرح كلغل اامأو 4 ةيناذةساغمتدابع
 ندو(ىغلا) يباح تقورنهدمآرايتخاك و باقعٌمنو رجا هارواشدرك 57
 ىأ ارهرايتخألا أب اسملا تتونال با.ةءالررجأ كلغل اًر وف نكي بسلا اذه
 (ىنملا) هي دثمد م ىربج عيست نآتسين ه دندجآمسمدوخ ايشا هلو يو الوبقم
 | رايتتخاب نكي هال باوثالو: دئان 4تأب مرسل بوسنملا لاذ مستر ةصيسم ءارملالاةلجتنأ
 شتسدرد غن إف ىم(مهصدستنو ,ةننال ن كلود دمحب عسنإألائثنمناو) ا عنهللا لأق
 اذك اطعا تمم رمل ف نوتل ارسكب («) «نزهازابواددركىزام انو نكبشزهزا#
 يجز نمو بد فيسلا لص سوما هنا داتا نم الا ع نك)

 !ىفاهنرسسن اخفي لاب ةردغلاو رابتخالا يشفي رطلا عطاتنوكم وأ ايزاف نر
 هنرخآق بر ط عطقةينافثلا ءوهالا ىهورزتا اقيسسيف اهفرس ناو زافو هذ تاعاطلاو
 » رابتخازمدادشانمكهكناز اذا نمو نسؤلظماشنذ) اعتلال
 هنوج نموأ هبيس ىًأرايت.خالا نم مك .اسانال(ىنعلا) يرام مندل عيوني يأ

 قوم ةيحهفصنو خر مدان إي سيرا هيفاكمكتمو نمؤم مكنا
 تونمؤلا(ينعملا) م رابوج مهيرهزتككدوخ تارذاك « ادري نزل هناكتانء م
 هديزكيدروخ نمْؤم هن از ىونشم ةبحلاكمملا ندعم مهنا ذرافكتلاو ل غلاك لهل تدعم
 لمس ىنح ثابتلاالمأ لك !نمؤملانال(ىنعملا) هي تايجوا قب ردشكى موس: « تاسن
 ىلع مراذاذا نمؤملا ذك س انقل ءافشمبذ ىلا: ةوذ قا دصس: ايح ب اماو هني ر راس ةلخلا
 ىوتم» بولقلااف-ث فلو هةابحلامعالا نماجبس هر ان ملساملا ناك لالملا ةدتغنلا
 رئاكلادعب(ىنعلا) م هدب ىررددشرهز شلونزمه « ديدصزا تب رشدروخرناك ذاب
 راثلا ىف ءنويرشب هبل الوؤيامرابتعابةرو سلا ىفديدص مارطم| اىلاوهودي دل ن«ؤير برع
 ريسخ (باغر) مهموق ى لعلب لسرلارصاتسا (اوضغتسإو) هاربا ةروس ىف فاصل ل لاق
 اهلخدي (مهج) هماماىأ (هلادو نم) قمل دئاهم(دبته) هنلا ةءاط نعربكتم( رابجلك)
 مدلاو عيفلاباطل ةغيرانلا لهأ فوج نمل يسب موه (ديدص ام نم) اذ( د
 نماشيأ نيلالج ىبتتا هتماروهعقتمدردزب (هغيسراكب الو) هترارا صدع رم دلشي
 .٠ ثابحلا نيم اد ماهل لهاؤي ىمةسماو دعب هرعز رهظي وصح ثييبلناهئاذغو وف
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 ذهن
 املا مسأ اوهليونست لها
 ًابخا» اممسوتنسلأ نم كرت

 قم دوشنا دز رددكنوجدا روج ىمحودملاوأ داما ءابثناو ظطسو رابتخا
 اداهزرويفتم اوركيد نزلا قاسنلا ةنج نوكيا (ىنعلا) دنوشناوخ قحودهازو
 لوبا هئانسن هامرس كيه لمج دش دسلكت فر تردق كنود وف ىم ىلاصن هللا نوع ديو
 زخأياليح لمعلا د؟ثبهذةردقلاناامل(ىعملا)
 الاو رورقلا لرئانلامعالا لام سأر فيلا لحالاو
 2 ن دوس بأمر رست ةردفإل ىه تاعاللاىف
 نمماور هرظنا صومملا اذهىو كتقرو تام لام سار شار دقا ذهاب مدا
 مدكنبا(ىمللا) رايت ا نالع شكرد فكرك لومار نضرب مدا م رظنلا
 عج اذه لعخشك اردار كمهف يو ل رايت ا ةاككتانمدكينب اشم موهذم ىلع بكار
 يربسفاوف القرا لفي بأ مويس الاس هز[ امن هاغالب لل ماو كلذع
 ىبومزاب و ىوتشمائلبس مهيدبلانيفاو دهاب نبل كيف رفنف بلا وعيتتالو كلم هلل
 هر ىأ 3 هما ىلع أ ىمربةديسد»ب (ينللا) هجرلا ةيرملابد هرهج كرت ةيسرافلا ميلا قب (روجإ) بحمل اسكر (رمم) بر وجدو دهاوخ هرزتسدا ماك رهو دئودا»
 أريدو سرتبقحزاو ركبا دوسنيا ارتقى وتثم رفسأ كلور لعج لدا يمالثاةةديحلاب
 ةًلالم | ف عبو شخا كاست هلا نمز سوهلا اله 'لرثأ (ينعلا) عي سر دركي ىارب تآسدا»
 بلاط نر دش لانو كبلق ذغي وىلاسم: فلا ليبس نم كشباركملا لجالاهرهناطبشلا
 بيايلا كاذ ةعانت ناس فان :مالبلا هيلع ىمومتباجاو كسر قلاع غرم ناب ز يلعن
 زوالا جاجدف اولي هلا «دارأو غرم تإلب تعانثو شوحولا نال لعت نع «هرجر ىأ
 ىلع غاف باكل قطن ىنطعت كلنبل ىأ تيل كسه ىنقلل انه ةلمهملا«ارلارسكر ةسسرعلاءابلا عي ى را السلا هلم ىمول بلاها لاذلات (ولا) يه تريز هادا غصن أهتسسارك خل يناطن راب تنك ف ىممالسلا هباعوموم نم لكلا نال عشو طبلاو
 | بكم يصر لهاك ا ففل نبذ حانج بح اس هنالتيبلل بو فئلاريطم ! قطر نك اسيابلا



 تادادمابؤف ىجشارهظنيذه نمد او لكن كيلا لو ل دوصشم بعذا لعن ثنأ عما ىبرم4لات(ىغلا) ,دره نبا قطف و ديصرو رىلأ ون نيه سوما" يف
 دامو ىو مهقطنعاقسالارطتتم هلو ةبتع لم قو ناهقمالاو ةبرضلا لحال حابصلا ىف لجرلا دعب (ينملل) يناتد[يرظننم هدانسيا ى.ناحتما ىارزأ
 تاب زيخ تانفا ةرةرقس اي ةمدامللا تنأ (ىنعلا) يي دازران 1ثاسي كل ةراب
 هباذع مكس أونا عبأرأ لف ةلبللا نم قباموهو تثاب طاف تأ ظئاودازلاو ثوفلاراث ١[
 مور طامرؤم درك كسْتفك ه وركن وج ىمورخارنآدوبر ردإو ىوتثم اراه أناس
 ثايدإب نر وغلا ىلع بلكل لايق ابسلا نءرلا عفاو لئمتانغااذلا :فطخ كايد (ىنمللا)
 « ٠ رو دروخ ىلاوثم دلك ةنادإو ىرشم لياع سابال بهذا ىبللظ ىأ ابيل يع تلمف
 ةبحلا علب نمزج امانأو ريا ةبح علب لمرداةثلئال/ىلا) ع نطدرهتدروخ هادزا مزجاع
 ىاهننيودروخ لاوتحم ه بوبح“قاداروجو مدئك » ىرثنم شرالا ف ىأ نليرلا ف
 اهملب مردف الانا واهملب ىلعرداقتنأبوبملا قابو ريع شلاوزبلا (ىهلا) مبورط
 يناكسزا ار ردخنبا قابريم « نآتيبلم مك قاثبلنإا» يم بورملاباهلك و
 ١ذلهإ بالكل مه فطتع لاقل إر دعم اذ :انيبصتوانمست ىهزبخ ةعطقم نع (ىنعلا)
 ىوتثم باكل ليلا باو ناب قاده .سورخ باوج إو فاصمالا طرشرهام
 دعب (ىملا) م ركت شطر ضرف ده ٠ روعوف ةذتشك شمر رش وسط

 أرخآ اوم كل يطعي ىلا عت ةقئا الا يمال يتنقل تكا يعم نزنت بلكلا كبدها
 نزح نكمكروخربسا درفزور ه نذشدهاوم طغس هجاوعن نبابسا 9 ىو اذه رع
 نزحتالواربثكلك !دغ شا ينأ بلطي رادلا مةوهو هجاول شا اذه سرفنا ضرعلاو (ينعملا)
 هلال (يسملا) «ب سكر دهجيدورفاوئزور « بسا ال مم دشاب ديعارئاكس رمل ىع
 انبساإ» ىو يسك الودهجالبارذاو اقزرتوكتادسبم بالكلاىلءسرذلا ثوم وكي
 لجرلا مسام (ىندللا) درر ىرر شسو رخندش لاس شيب و ءنوس تح ورغب
 ىونثممدسولار فاه دنعو بلكمل امالي هارادو سرفلا ىأ اههابألب هلا مالك ت يبلا يق
 الئاقثلي دلال اذ ىلع منشو نعمل ىأ هتغش ع اضي أ باكلاو ةرغ لا ثان كلي لا كلا ذفطخ اذكرخ امو( ىعملا] يوشك باورب لس سرح نآ « دريراردا:نانيمه ركبة زور إف
 نمايثلبداي(ىءملا) ب غورف فو ىذاكوىماظت «غورد نيدن .سورخ ىاإلل ىع
 ىقذك شك بسافو ىو رؤنشا الو بذاكولاط تن بذكلا اذه تملا عادملا ىطعبتنأ
 ثوغسرفلات لق. (يندعلا) يي ثسارزئورهعو ىوك خاروك هت اة درك طغس



 ةريصبلاورسبلا ىمعأ مهم ىأ مهلا لئاقتنأ هتلخئذلا نبأ كلالهلاو طغسلا لعفتو
 يأجوا بسادش طةسكو ريخاب سررخنآ اروا فك ف ىمباذكى أ قدسلا مورحمو
 برادملا يف سرفنا عمينشلا هنمعمسالريبحللا كلي ملا لاذ بلكت لات( ىعااز جمرك

 ثجو تعنو رذب اربسا ف ىمتلفامرو هلم مدع بدسا ذهورخل < ىفاكل اهىأ [طقس
 اردبتسادما طنو سرغلا عاب (ىهملا] © ن اركب دريوا ثخ ادا نأ زك « تايززاوا

 ارئاك- سه و طقسدذرك شرغسا  درفثليل وو ىوتمريغلا ىلءءامرررضلا الاذو ررضلا نم
 وكن ةمعتلا كاتركل يىأ طغلالعنب هغبادغ كل (ىنملا) يي طنق تمعن نادشاب
 ةزاتذاب « صيرحناديشورفاررتسادو زو ىوشم مهريغ ىذعتتال طقق بالكلا ىلع
 قورغبلاعابروملا ىعوعمسرادلا يقوهو صي رملا كلاذ(ىنعلا) يب صيحجمدتآتايز زو
 سنك ثلاث زورو ىم ررضلاو مهلا نماسالغنو اصيحدجو تنولا ىأ سفنلا كاذ
 كلبدلا لاذ بلكملا لاقموي ثلاث (ىندملا) جب سوكو لبطاب نايذاكربماىا ه٠ سورخ نآ اب

 ايرقيما ثنو رغب وا ثذك قف ىم بذكر انف ئشىال سؤكمل ار ل بطلاب نيبذاكلاريمأ
 عاب ولو رادلا يف ىأوه باكل ثلب دل لاق( ىندملا) يي بانهم م ؟مالغشي ادرف كليو باتش

 ىونشم مقال فورصم شبا درف ف ثلا نا لعاب اضم مال قأي ا دغ نكن ةلابعرغبلا
 هرب رذأ همالغ تعامل ىعملا) عبرت ديزير «دتها رخو لس م هان دريعوا مالغ نوح
 ازاتسر « تخورفارشمالغنأودينش نياؤ ىم لثكسل او بلكملا ىلعزابخخالاتو رمي
 نارسملاا نمصلخو مالغلا كاذ عاباذم مسا (َىَمَلا] تكور .ارخرونارسسخ

 « نمك اهيداشردركىاهركشإل ىم ههجو روننىأ دخل عتشا رو رسو وذ
 ارورسلاو ركشلا عاونأ لعن صوسملا اذه نمو (ىنعملا) من مز ردناهمقاو هسزاّمسر
 ةوسةديذا «مخومآ كسر غرم نابزان قل ىم عئاقو ثالث نم نامزلا اذه تماع[الئان
 ىأءاضقلاءوسنيع تطبخ بلكلان ال تلعن تم (ىنبعلا) م مسخوداراضقلا
 قاطوك امئاز سورخى اك تفكمو رحل ناركيدز و رف ىم ياللا ىنع تعد
 ختةمرب ف ( فعل ا):ماجنلا نعم انهو لم ابل مالكملاوه(امزا) مخ ىنعج(ركيد) يي تنو

 0 را راع اا يلا ا 0
 هسندش غورد»بدس لس شيب سورخ شكل مج إل امم دحاو رار وظل جدزلا مالكا
 دلجإلاى م ةثالثل اديعااوملا فب نكس باكلا دئم كيرلا ةلاسخ تاس ىف ذه هيه دعو

 كيذكى ملا تملا (ىنعملا) تركو زاخو ردزج دربن دوخم رركموغ و ردوخ دج
 اشم ثفك فم فاللناالائلنمروظيلو بنك اريغر اطول ال دوجوركو سغخ مكر كمو
 اذه باكلا ساليدلا عممال (ىنعملا) ينحت ىغوردزا ميدركبنك « نمسنجزاو ندا



 لئفح ضي اكيد اا نممالصلاب تذوب. ذلب فارمص ىلا نع ىور هلال ب ذكن م مهتنوأ مهني و نحتمملا يذكلا نمل عفختوكت ناب ىسنح نموىم بذكر دس, نأ امساملاةباتعلاو عب ونلا
 » ىرك تسارد ذؤمنوحداسورخام إو ىوثم ن هاكو رحاسو ناطيش لكرش نمت الث ند
 ءايةراضيأ ةدس لوغننذؤلاك ذلويدلارشم ءنح (ىعلا) كي ىوج تئوو باستق 1بيقر وه
 طسقيفت لسيالا تاقوا ةقرعم بئامتلا نم كيلا ام مظمأواولاق تفولا وبلاطو سهلا
 «توردزا يباتك؟تنابساي ف ىمرصنوأ لا ءاوسائيشممردا فيدال طبسنن اءلع هئاوسأ
 هذه ىلع نواربجتو سلا نورظتنمبلغلا نم نخ(ىندملا) يب نوكت تشم امىالاب كرك
 لمهت نا ضرغن ةم انتل |تاوسالابثفول  ىلاريشنو تقول لوخد ل هنو ع اعدل ىرت ةرطغلا
 لأ لاماذهو رال اكسس اردا نم !ةعنواللظم لمت !:ابمقو أ اسوكسنم اناث انيلع
 ىشررد م ايلوادنب انف ؟نابساي قب ىونثم لاقاذ لولب ما ناسا نع ائله در وأ تافشاكملا
 :نوشفاوةبرشل ا فو ةقيمأ سه سارحاشيأ ءايلوالا(ىنعما) يكادعنر ارسازستاو
 ىلا ارامل سال ىع سمّنلا تافو أ ىلع تشطلا تدق نم كبدها فبكى لات هفاراربسأ
 ىأةالصلاَتوسلجالاتاسأ (ىنسعملا] يزامجردار ىدكديدهداد « راقب
 :كيدلا اوبسسنال ىوفىلءْمالَبعأ وتلا يأ راها ىف ىدآلا هلللانادهأ ناذالا
 مسهتتاعاطلاتاقوأو لاوحأ اوكراادتلا ”ًانالوتلا مها دهأ «انيلوالا !نكءالسلاىلا
 لمس ت[ناذاردو دو رنام ىووس ماكتهأتت) 0 هدايعل ىلاعت هللا نمناغمرالاة ماش
 بسناذالا كلاذنركياوهستكوَر كتلك عَتؤَوردسو بهذنا (ىنعلا) يئكدوشىام
 |حاورلا ىلار ثلا لبقوهو دو وعملا هتقو لبق كيدحلا حاص اذا سانلا نيمةداعلا ترج هبال انام
 /نودن «حالغلا ىلع ىح ماكنه انتفك ىونثم راشأ اذهلو نوع ذيو ءةمنومءاشقب مهنا
 اسايموارية انمدر هب تقوالب الغلا ىلءىحلوق (ىنعملا) يحابمو ,راوخ دك ارام
 ةوع دوو "نزولا حالفلا نمنلالا تفذحانك الو ببس بكل او طلغلا نال
 ساتلاد تعا ينل موياناذع سانل دشن ا ىور هلال ةوه لا تو غول لبق ضان
 ناب سورخ نآ « طلغزا كابو دما موصعمهكن 5 م ىرنشب كذتالض رهواريخ هبت
 اشياق أ كلاذ طلغلاوو مدلا نمفظترانوصعمينأ ىذلا كاذ(ىدللا) طقق دمك ىحسو
 قأ اولاةنيذلا ةلاضلا قرغلا نمةيولسعل !ىله ةرميذ اذهو طق حورلل فاضم ا ىسولا كيد

 ءايلوالاو ءايبنالا ناهيفوملسو ميلع هللا لس دمسح اهغلب و طلغف ”ىلعا ةاسرلابليرعجا
 نيزدش و ىرتم شيب هد رم شمال تآ فكم لاق ةسغلل عجرم طلغلا نمنوموصعم
 دئمتامهمالغبلكلاو كيدلاتاسل فرص ىذلا كلاذ (ىنعلا) يي ىرس اين ىرتشم
 هنملا دعامرختآء_جو نمو ىندمب ىرمس لي ىرتشملا ىلع ارش مالغلا ملاذ تومراسو ىرمنشلا |



 ريشا ركدا طك ادحاراماركأ ىرسلي ل ررشلا عامضجالوز مجو هتك" /
 ثيبلا ينل عمجاو ريشة زمولامشب (وا) م كبارا تنم راردوخنوخ .تلرأ .

 ,(كبن) مهنا ءاتعم مدر ةمرشا حرم( دنا) قارأى ما ارلارسكم(تذعر)
 عقوأ وكمل هن مدقارأ ن كلو هلام بر هوو ثيل امين( ىنعما) اديجو انس ىنعج نوثلا
 اديجاذه مهفاهحوريرغلا لال هر ارضا هللا لب اف حورلا قتلا لا نال هرمغ ىلع هلامررمض
 | لامو مسج و ىدشما هناي زشلب ف ىم ناكل هررمش لعرب سولو ةصس كل سفن ذو
 ائمسج نالثوملا نمةاجضو ريثكررضلعفادد حارزرض (يندملا) يي يدفاراهناج سام
 يلم نما ادت امال فوم, اسجأو مهام د اعلا تالانحادرال* ادفانلامو
 ىونشم الئيعررلا«ادفماسجالاوءاسجالا» ادفلاملا اولاقوحورلاباوديمتاذهلو حورلا
 دنع: داعلا (ىنعملا) يي ىرخ حباررس لامرت هدمت ه ىرنكن سايسر:ناهاش شي »ا
 معا ىع كسار ئرتشنو لاملا تنأ طعن ةسايسلا:هارا طسو شرف ثنو نيطالسسلا
 | صرصخ يف تاك نيشال (ىنعملا) مايلامرواهنف ازيركيم « ابضنردلا تشكنوح
  بييلد اهلا مك احارمو دكت لادم دا كويست بمهأ البلو اضنلا
 عياجلا اىفو رمعلا ديزتو ءالبلا درن ةقدصلاو هووككأ نأ نيب جلا ثي محلا ةلرنتو نيملاعلا
 ةدصلا :رب رهىب أ نمو هوسلا نم ايامي تست ةفلصلا يدخ نيوفار نمريغصلا
 يتلا هر صرالوماذملا!موأءالبلا عاؤأ نماعو يع سونتةقدصلا سنأ أنعو ءوسلا
 نايوفاذهميهجارخ رمزا سورخ ندرك دتل تاَعاَعلا نيه دي ثار اودغلاب تاقدصلا
 ا« بغيددموادهاوخادرف ل و» ىوتم. تيبلا مخثومنا نءْنكلا كي دلارابخا
 نأباطيادغنكلو اذكم مف كيدلا لاق (ىنملا) ) يبن ردثراوتشكذها نراك

 بح امو ىماوصلي ى أرغب |بلطب نينل- ا ىف تر اولاو هيف
 امين (ىنسعلا) ) تفزشوديسراللادرفزرد « تنرودرم دهارض ءا
 اودانىاهراب ا ىء ادغبماك ابثل ل هيظ ترآ اذه ةرخآلا ىلا بهذيو توميتأ ||

 دما ماعم از دادس 1 اخد ىوكتابير» : قو 7
 علت طسو ىف ماعل او صا انه ةيرعلا

 ميالبس نير دالئا هوناكسب
 بوسنلارغبلا ملح (ىنعلا) فقلنا (كلبس) 00

 لولا باطلا لنا ةرانو ابل تق و ١
 ايضقدب «٠ مالفال ممورتاربسا المل ىع هنولذبب وهنورخؤا منا تيع ةفطاروف
 رررشملا طه( ملا قدم نعي ةيسرافلا فكن عشب( ادرك ) يمانرورشمنإ نذر



 لهل

 كآدردو لامايز زال :ىوء هلع عيبقلاءاشفت ارو دممالسغلاو لغبلاوسرفلا ثوميلا

 لاما عايض سيره نكن (ىنلا) م« تنيررشب ره نرخودركذوزفا لام « ترك
 نيا» ىوتثم لاضت ةصحلا ىلا عمجر مث هسفث مد قارأو هامراكو داز هلع همجو نمبر دو
 ارغخل|تاضاير(ىعملا) يي تساهناجى امد نتربالب ناكأو تسارجتاشي وردىاّتضابر
 اميل ندبلا قاسم اولمحت ا ذهلو حابسشالاانفاي حاورالا ءامياو ده اش موك مثال

 .٠ ىلاسيايندوخىاباتإو ىوتشم حاورال, ايتدبلا ىلممالتنالا كاذشالعاورالا

 أ فيكم اننلإ هءاقب دهاشي ردص ماكل اسمدا مادام(ىنعما) يكل اهو يسار تدلك نرج
 ارمداددئيبنات م لمصر أ ثابدبنج كت سدوو ىمالثم هلمصالاكل اهو امي.ةسمهسج لمعي
 نمدرث 6 املدبهجورلا ءاطع ار همنا مادام ل ملا راثابادي لرش ىتم(ىندملا) بلدي شناج
 ٠ اهدوسدم !ىنددم نكن 7 ف ىوتشم فل لاي داب لما, نميننمدرواذهلو لقلا
 ىأةدئ املا لمأ الر ىلعي ىذلا كاذو (ينعلا) هيادخنآ ثسيادسخن[تسبا دخت

  ضوعلا نم ربما هللا كاذانالوموانديستل لو بقوه ن "ضوعالو ضرغالب ىلضي
 قح ىوخكوح ”ىلواب 9ىم دح افك نكي ىذلاهللا كلاذ ضرغا

 ىأق لالخ لسمقحلاىلوهناوأ (ىنلا) مك تفرك قاطمشءاتو تشكرون « ثذرك
 فن رشلافاسوالا نم فت يقلل اذؤولا٠ ايش. ءوارورراس هللا نا 2

 مربك كدوكض وع ف قري م -و ثساىنفوك 9و ىر
 اببنالاو ءارذلا دأو ىغل[ه طلو لاق لبن ]وم ءاد ءام لبو ىنتعىلامتا

 ضوعلاو ضرغلا نعاورعو بلقلا ىنغةبترلاولسوهللا قالدخأي

 8 ىم هباقى فردي ضوعلاب
 ١ 2 هر لالغط نامادام(ىنعملا) «تمدزز

 وبر يهتسش اهناكترب « ضرغ نيارجرازاب همه ببال ىم ىلءالاريللا ذاىندالا كرتيال

 ىلعنيك اكدلا ىلءاودعت ضرغلا اذهل حالقولا اذهلعأع.يج (ىنعلا) يضوع
 ميدئتنتى ام ضوع لدنوردناو » دندكيم شرع بوخ عاتم دس ىم ضوعلا ةٌئار

 ضاوعالا ىلع نور ودي مج وله طسو ىفرىرثشملا ىلع هنوضرعي نسح عاشمةنام (ىنعملا)
 تآترخادربكذك نيدد رم ىاىو:دنىالس كب و ىو. ةديدعت الب وتو راكفأب

 ارخآ كييلع لس ىذا ناب' دح اوامالس عمستالنيدّماي ىأ نيمهلالجراي (ينملا) يدينك

 نكاح دح نمد! بلملاذا مهقلا بأ دوهاك اه كنمبلطبالو كك كسهال
 سس سلس سس سس سس ا ل ل سس ل عسسل



 فل وه

 |نمهفّدب الرضرغلاو ضوعلاب هاغتشا مو باطغلاترخكى ءانلا ناكنفعتح هتمبلطو هك
 أب (ىنملا) جمال لاوردار ىاىالسلب « ماوصاخنا ٍماهديتثت لدي ىوتثم ةسض نموثلا ىلع نمزمامالسنا لعبرلو امال سناكولو ضرفلااو ضوعلا ةظحالم

 نحلامالسريغ (ىنلا) يركب كواميابماشةاخو رصازن [نيهؤح مالسزجإ» ىوتم عوقولار دانا ذهو مال الا كلم مالسلاو مملالب ماعلاو صأمللا سامالسأأ عمسأ)
 ءابيلوألا بلحلافءايننالا ةيعبتب ميتومدءايلوالا اذكر ىلاضت هقنممالس مسهتوعدو قالا نومديهايننالاتال لت لحجر عضومتاعشومو اي انيعبلم او عصا ضرغالو ضوهال وهف
 لوسرلا مأ عابتارمغ ضرغةومدلإ مهلالو اضره نوبل طبالو لم ر نم مالسلا كوغلببا
 ٠ ماشمشرغ دن اهدزا» ىمتلس مهتبصتت فرشتاذان بث اغل ادهاشلا غاببلذ لوب
 أت ممساشب أ غامدلا نسح ىئدآلا مف نم( ىدملا) هب مالس مهمدوش لح مابي مه
 'انضيأو
 لاو

 نينثلا نم قبلا نلهمالساضيأو (ىعملا) ي تابيزرتشوخ ل ديمو
 هيفأىادرشأ انئكانأ شارل لاخر -مالسغامدفلا نسحيدألا الا :قوشوة شار لع
 و ثسدش وس مالسوا مالسنازإلل ىح وكن م نجح | ىأناجزرتثوخ هبقأوبلقلاب
 أراتشالق لا مالس همالسناكب بسلا لا مو/(ىنلللا] 4 تسدزدزخ نام دودردما شناك"

 هتغص» لسه نمو هللب قب وهلا ىف تف قى أ دوجو ابرذأ ىفاءاعسشأ ديحوتلا
 قوهام»«ايلوأر«“ هكئالماقلا مهفأ د قؤ قليل الك مالك قا مال سءمالسناك
 اًرامايحوهلزنف لب ,ريج ىلا ضر امى اذن ولو مهدرحت وق بس ىلع وقلت يدفن اهلبع
 .-و لوسرلا ىلا نحو أ امو افصر نر قراروبزواليمغ اوةازوف
 انه تناكامو افكر اضفو ايفو ايندلا ل عو ةمكحوام اهلا«ايلوالا
 شر ارسا دولا بو هدئز دش دوخنزا تساءدرعإو ىم هنوكسلالا قملا حارب دس
 ارارسأ تناكيمسلا لاذ نموهير,ايحبراسو هسفنت ادا مم ثيم (ىنملا] وي باودرد
 نتنباهف ر «تسيكمديز ثضايرردنت ندم ىم ينعش فقلا
 نم ص منام لكىرف- ىلعءاض,حورلا نيبلا اذه ةنمتوءايح ةضايرلا ف تدبلا ترم (ىنعملا)
 عقتسا ىأانذأ عضورادلا يثوهر ثييملا لجرلا لاذو (ينعملا) م ثيدح ن[شدو رغزا دون شحم م ثيبعند منا دبمداهي شوك لف ىم صكعل ابو نطابلا فج ردئارهاظلا
 أزادوجيراهترمالسلا هيلع ىبونىوسصض نان دي وده ثيدحلالاذ هكيدتوصتنم عمد
 ن1 صضشلا كاذعارس اناس ىف اله يدين شدوخ ندم ربخ سورعتا



 # تفر هل لكى سومردرب « تنتو زيت دش داو داهنب دينش وو ىوشم ةوسربخ هكب د نم
 نيس ايل بارطضالاو ةرارقابع رسأ كبدها نمت ءاكللا هده تيبلا مق عمماسمل (ىنعملا)
 (ىنعما) . يريلكى ا نيزسرداررفا سماك « يم زوا كاشرددبلام ىمهدروو ى م ىسومأ
 اذهنمىنكردأ الئاق بارتلا ىلع ههجو غرم ىأ بارتلا ىف هوجو مسم توملا نم فون نمو
 حزدجرة تشك اًنساهكنوح و هرو'ردر+ شورطبو رشغك قف ىو هللا ملكا يوم ا

 ةلممملاءارلا عت .كفن عبو بهذا ع واو عينا و ىلع يسوم: ديس لاق (ىئعملا) ٠
 | سأل سعف« بري ص الح اذانتسأ ترصاملتوملا نم لفن صلخو ىنعم ندي هر نم سمأ لعف
 نكاارانايمهو «بك« رثزا دنا نايز ات كميل ىم رثيلا نم طنونفجنديهج نم
 ىم ةفعاشم ل سايكاو كرس لسعجاواررش نيلبسأ اىلعؤلاتنأ (يعلا) مرد

 اذهتيأراثأ (ىنعلا) اس دش نايم هئييارد كم اضخني| مديدتشخن
 ءافطنارنوطبلاةبترمدارأر خوبطملانيطلاوهو رجآلاءامللارسكيت شخ فوج ل ءاشعلا
 ,نأب روهظلا ةبترم و ىأ :؟رلل ان ابعكلراس ءاضقلا ىأو هونوطبلا بريف هتباركأ
 (ىنعملا) ملقم شنادزا دن رخآردلا « لدباررخآدنبلؤا لااعإل ىوتمهتدهاشو عقو
 ىف هرظن مدعلرخآلا ىفلؤالا ىري لمآ للا لع مو ع اليمالوأ هبلُعب رخآلا ىريزقاسعلا
 لامبو رردترمرسردا صارم( .ةلاقس بركن ىاكدركى راز زو ىم بفاوعلا
 مستال هتلعفامو ىسأر برضا الة دخت اصختءايىسوماندبلاالئاةثأو ىيدع (ىنمملا)
 دمآتآنمزاظ ىو هناك شىء لمي لكبح ىلع ىديعتالو "ىف نعطتالىأ ىمحوه
 |نلملرتتوبت اخدت نا ىلا) هاربا نسح هدوتار ع ازسأن هب اريسانمدويهكأ
 ىونث» هيفا عيني انا لك ىوش ىلءءازملانىتفايل مدعل طعأ لرقم نم
 4لاق(ينعلا) يب رسن سن او تاآدباك « رس ىاتسشزا تسج ىريتتغك و

 سأرلل دعب مهسلا ل دأب نأ ةداسلا نفس دل سوفلا نم طن موسل ا ىداوايىمومان ديس
 ناك لو ترج كه هللا ةداعن الث قو لك عمجري ال سوفلا نه هسجو رخ دعب مهسلا نال

 دوخي ابزن[تامياك انوه ىروادوكينز مهاوخر دليل ىوتم هعابرا ىلءارداقهللا
 هيقتومت ىذلا نامزلا الاذتحلاعتما كاملا مب ركنا نمبلطانكل (ىنملا) كرب
 مة دنبب ىورادام ابك فوج« يز ىتارءدربناعاهكنوج إو ىع نامجالاب بهذ. تنأ
 ىم قاب تنأ ايرث .بهذلاىلابح نوكستناالابا ردا نم بهذ لنا امل (ىنملا)

 اضيأ (ىنملا) تشم ديدر ر[ءديروششلدات اه .«اوخر لاسم دتآرد مهب
 شروش» ىوتشم تش اع هوزاو هفوجر كعن برادا يف ىلهل ام ارب غن ثذولا اذ
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 تسع ءاذله (ىنلا) يماختضدب ىادرادتنوسمحيف و ماعط ةضيهلثسكرع
 بط اضع هلو ىف هيفا ةدئانىأ يتلا ءهبقو تضلا لبلقا.مامطلا ءالثما نم سيل ثوملا
 قاستسشب رب وادبلامقاس ه قاثو ىوساةددربسكراجإلل ىم لوقف
 ىلء هنا مئافو دعت عشوو هني ىافاثو فرط ىتح ىسومانديسسروضح نمرغنتمد رأ هيهذأ

 اراعش ا ىناشل ار هتانولمالع !لوالارطشل !ناكف هكرحت مدهو هدو نع
 ىو ىوذشن ىنوم دثيإلل ىم لاا ولو هنقو ىموم مصلد مصتتبرل نم لكل مصن هيذو هاذ دف
 /ةلفو مؤشلا لمغتو ىسو ءانديس حصن عمست#ل (ىتملا) م ىفزعدالوبغسة ريتش وخوىتك
 ءاشقلا فيسل ايداراو كل سفن الهل ايلا نوكستى ا دالويف يس ى عاف: برشأو بدالا
 ارت دبانعرشإو ىء مسادقاءاضقل يلسنلا هيلع انت ثبب رمان اكمتشراماذاردةلاو

 ءايعيرهفلا فيسك حور نموابال (ىنسمملا) يوتشارداربىانباتسننآه وثداجزا
 ىبنعل | نم ُكضارعاو ابن دلا كك اردال ةقئالىا كانفتالةلا-ملا كلنا ىخ ا. امعارب

 نك سيمو ائبين م هللافوسىسومندركسم اهدإإ ءاينالا مسن كلرئأت مذعلا كوازج
 صْصُعلا كاذفمالسلا يلم ىبومءام دناس ىفا ذنبه مايندزادو ر نام! انارصضت
 ناما اد ىاك « رصعنآ تاجاثمرددماى كرم قم تاالاباندلا نم بهذي وح
 .ةثزخأنالبرابالئاقرصسلا لاذ ةاجاتلا قئبومانكإ سل (ىنملا) يب ريمنانسوو ا
 م ولغو فو رءربخودر دركو هم هواك اشخعو رب نك ى حآسدأب إو يم هاما بهذمالو هداعتعا
 ةلىأ همسو نامنردواو سر عف هان همحر او ثلتزكن اطلت( ىذا آهنال انس ل نك (ىنعلا)
 7 ادي رادشوفد و تسادروخر دف زعنبا ش مفك »ىوتشمدحز را ىاولغو بدا
 مفدؤدافضسمالو ادعم تسل تناولي قيلبال علا اذ*4تلقانآو (ىنعملا) هي ثسسوو
 ار ثسدإو ىديفةدئامال اور ىنعج ةينانلا نركسو كوالا نيسلا مضإ تس هنو ىالك
 ةيلعا ىلع هديبرضي (ىنعملا) جدتك انفرد !شتساراسعاك « دْيز سكنااهدزارب

 هل". قخومادزساز [بيغرس وو ىوثمةعظعةبحاسعلا هدي :
 ىلا تانامالا اودؤت نا مكممأب هللانا لومي ىلاسعت هئلاو هللاذيأما هلآل برغل ارسسلوق لبق .ايخ ىلءر دةيىذلا لاذ قال بيغلارس معن (ىنعما) كك

 أرارسالاروبقرارحالا بولقو ل هن ءلهجو لعن ءلءرغك ةيبوي رلارسءاشفا ليفو اهلهأ
 لمقر نكرهف « بآغ ص رحدشنإب ردروةردإو ى م: مونكمسابنلا مارك د نعرسلاو
 :لارحج روبملءايلوالاوءايبنالان اف ءايلاريط ري غرصلابقالام (ىنسعملا) م باوصلاب
 مده وهفا كلالولا ,اررمل هلها عم ةفر اعبربغ نسهيفرويعل اىلا اولامولو هم رب رويط مهرجغو
 . .دوينى ا ممر تفراي ردبوا ف ىم باوسلاب معأ هللاو هعيقدملا
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 دودو اغب رغر اسف امري ناك امورصلا ىف بهذريطلا نال رعت ىذا لاذ( ىنعما) يدودوأي
 تاما لهأتلاعمىهساذاهلامف يكفل هالا مدع عموهس ةوكسل 4اعداذفو هديبطخ
 هيط ىموماندي ساعد ةبابانا_ىاذه جمالا هيلعارومرسىاعدىلاعت وس تذرك“
 نامزنيا ىهاوخونركم من ناهاودب مديشخي تفك ىمملسنلاوةالصلالضفا بن لعو
 انامزلا انه ىفتياط ناو نامالاه تبهووعن هميظكل يلاعتهللا اق (ىنعلا) هتك شدنز
 (ىنسعملا) ارنرعتك هديزنامزنبا ه ار كلاسناك دم هجم كلب إو ىم كل هيبحا
 . تسند مناهج نياىسوم تفك ل ىم كلجال ابا نامزلا اذه بارنلا ثاوما عسب
 نام هنالتيمرلاعلا ده براب ىسؤمان ديسلاف( ىنعما] و ثسلشو راجغط يكن ناهس نك
 تسيندوخن .اج انف نباوط ىوتتم قباوءوشا هنالزلاعلا كلاذا مهثعبا

 ناك تابثورارفإلاءنكيولا ل“
 | ىوتتم قابلارايتخاو ىنافلا كرتزقاعلا,قئاللاوا

 منايراب (ىسالا) جنو شحم ادا هاضناهنرد « تونك مهناشبا
 0 او تلفثلناةنورضاح هل دنمء النا ثدي ىف مهةمجردآلا بارتلا نيتيمىلع
 ةةراثماللاة فيفضل الا ىنممديدشتلا (امل)أ دتبموئالسللا لكىا (لكناو) كلئاشلا
 دابا نوموهىأ أدتبملاربخ(عسج) ةديرمامو
 نايزك ىئادبانإ» ىم لاففةسمل الآ عجرم سيةروس قف نلالج ىمتانائربخ بالا
 نوكيلاملاو مسملا رض عت ىبح (ينلا ير يلاو زا خا هردشايناجدو - ه لامومس>
 « ىرتشموشناعارّتشآ رونو كوس لاك دلاولا ولا ساهل اضالشو ح ورالاعفنا
 عفن كلل مدعم ذهاب (ي_عملا) يي ىرمتاب تمذخم نتىدريسنوج
 |. ةيناويحلا كن افسةلا زال املا لمحت ىأ ايلاطو حو رلابةضاي رللايرتشم نكءاضفلا
 تدايررولو ىوهئلاهاسوتو ك سفن صاختةم اطلاو ةضايرلاو ةمدش] لن دل تاما ندبلاو
 ةلرايتخ الب ةضاي رلا ثلتتا نار (ىنعملا) ير ايماكى ا هد هتاركشمنب رس هرايتخاىبثالتآ
 |ةىأ اركشمتب طم او عساو فلا ىلع لك /رثو تاما طلا فك سس أر عض هاا هللا كل ببح أ
 ىرشمةودىسوفةتادصلا لحرأب هللاانا دم ناالوليدتبل انك امر اذهل نادهىذل هيدا
 /راىدركبنو ه نكركش تضاررنادادتح نوحاإل
 ايتتخ اب اهلمفتإلا .!ىف كن الىلاعت هركشا ةضان رلا كانتا اطعا ىلا هللا
 اذه مارت تستكم دهاجتب هود اهج اجو تةضاب رضوم نبا هكدم؟باوج جدل اب تسي زوم شدنز رفدكا نزدكتياكس ف ان ادالئلقوو نك ما نم كبح ىل نوال
 نمل تعرضتو تكسعبذ شعيل نعم تسي زى اهداو ىلا ةأرملا كلن ةياكج نايف



 ىز داي ىمتاضراءلا فرو عمملا ىلا دوعصلاو دو متم ارده أكل توب :نودو مشلادي رمت
 هدقودلت ةئس لك ةأرم ا ثلن(ىنعملا) ير ورم ىدوبنهم ششي شدي ه رس ىديبازل اسره
 |همهسايوإل ىوذشم بحاص ىنع رو رم ىف ر ر نافرهشأ نس نمديزا ارمتبح اسنوكبالا
 أرهتاهثالثاما شيعي (ىنعملا) يهلاىاتاففاهك تزيد ادرك هان ٠ ءابتىشكهمراجاب
 سرفزاو رو ز ممعن ( مودال ىم هلا ةئاق عرضتو كيب الاهتباصوسملا اذهرجالتأرما كل:مفت يجول اهيأءابتنوكيمتربمأ ةسرآوأ
 سوق نم ع رساوديز ا بهذن ىتم هنو ح رف قر جتا ةاقثو ر معا ةعسن ىلح(ىنعلا) جب حرق
 ىوتنم ههلا لاجر دشعو ما دق ةباككل هذه نم تلعفريذنلاو ثوملا عج .ةأرملا كالت (ونلا) م يزد ردزان زدات باك ثيم يتوب يأ درم شيبه كم حف
 اذنك (ىنعلا) «تنتداتفارا ناجردىثت 5 ه تفر روكرد نيئح نا زر فت دج
  تعقورا:لوقتوأ ةدئازرات اهحو ريف عثوةرارحلا كلت نمو ربقلا ىف اوبهذ اينسس نو يشع

 ذ مهام هسوككس

 فيكشالولا نال اناتنمب وةنجوامركواغاب اهل ةيغيك الر فيك الوتلا ةمعنلل تلفانا (ىننا) مانا : : .عمدثو تساهت معن اكه ار فيك تمعن يفك خايف ك
 نمناندذلا هلداعب الن انملاذناذادالاهتيفيكب ةفيكستم اند عوركو قنا دحونيتاسن لدم اهنا نظياالو مهغلارسسأت لالا .ال قا دملاو نانجلاو نيتاسبلاو موركسلاعمجتو لسأ
 ىلبك ا اهعربخ !ىتلا .!أيداراو ذئاذللا عبجده اشىونعما ناتسيلاومركأ ! ةذادهاش
 ىلاصت ثا ىلا اهفإ :ر ظني ل بئلالو ل الور .وصقالو روحا مفالءثايلوالاه ذه !ةئج لادا

 اذهاي



 هثيدح قىلاستدلل لا هواش أنسن وعر مركناكسو عضومو لحم ىأ تآرديعالالاو (ىنملا)
 | ىتعي رشي بلق ىلهر طخ الو ثعمس نذا الو تأ رنيم المنيحلا اا ىدايعاتددعا سدا

 كلرادملابحاصلاة مثلا لسأ ىهالاو ناّسلاوم ءركلاب 5
 ىلاو فا ؟فولألا,ناسنالا ن الرخا اسانجا نكسترلو اين دارا ثم ةئجلاراق ناك اغا
 اهقرعمو ةفيكمةنج ارا نركستاذا .لمف هءبط هيلعرب_غت هلأ الامىأرا ذو ليما دوهعملا

 سيلهثعهتلا ىشر سابع نباتا ذولو ثي دحلا تأرعالام .ص ارم ماوعلل ةبئرملا هذه ىف
 ةدصعلا ةروش ف ىلاعت هللا لامالسأ تآر نبع الامنوكلورامثل الا ايندلا ةمعطأ

 ىئائلارطشلا ىف لاثءاذمل  اذهلو نولمعب اوك امءازج نيع!ةرق نم مهل ىنخا
 هقلالاقتي راب ةبطرلاةلمدفل ارروهر غارج بيغلا ر ونا لاق ىلاعثهللانالمركى أ غابتلف
 ((هرؤيرشم) رمقلاو سمتلاب امهر قنمىأ (ضرالاو تاومحلارونهللا) رونل!ةروس ف ىلاسعأا

 م دوبتآ لام ناآدوملا :لامإ» ىو نيلالج ىسهتن ةاكتك) نمؤملا بلق ف هنغصىأ

 1 ”ىأ غاب اهل ىلوق اا ةيغيكرلنلا يعنلا كلن (ىنملا) هيي دو: اريسر ا هكسن ؟ويدرربات
 أرك ذ نم ارب به ذيناري> نوكيا نا يش هلام لب و وكي ال غارجبيغل ارونل هللا
 ةاواسملاةيف طرتثبالل اثم او تاغسلا عب ىو اوه رمل تان انتسلا ار مركلاو غابلا

 اير ضن لاثمالا كلو ىلاعت لاو نوب اعل سانلل ل امال هللا برعشي و هللا لاق
 فيعض نى بخ نآز وي دسم ارث دمار لساح ل ىم نوملاعا!الا اهلمعي امو سانا

 تراسنفيكنال ىتلامنلا كلتتأر ةأرملا كلتمالكلا لساح (ينملا] مدشتسدزا
 ىلا ملا تكرتو ت حرخ ىأ ديلا نمتراس ةفيعضلاًءأرملا كلت ىلهقل اذلاذ قود نمو ةناركسأ

 ,شيكبوبعنآشتسلاددوخنآ ه« شي وخوا
 بوبحملا كل اذ ىهوا اذ الهنا تلعن اوما ارسنال بت اهمؤتلاس تأ أرلا تلا
 ىزابناجرك ه تسار وثمعت نكدنتمك تكزادعبإو ىو هلمف فيطالاو هيه ذم ن سلا
 الاذل رصفلاو ةفمئلا هذه ةكسئالملا املتلاق كاذدسب (ىنملا) « تساوخن قداسزجج

 ىرابستمدخإلا ىم باطيإ هريغو قداصم و هترطاشو بعالحورب وهىذلا
 تاعاط ىمع رايس تمدخ (ىنعملا] يك دروخ تش احن روتانا 1
 نمار لك أن :ىت> الامبناينالاو اولعف قئالةري زغتاضابر وةريدشك

 نوجول كم ونعم ماعطلا نملك انوع جاوصلا ماعط أ
 تتكشس لك حلل ) «ادعغتداد :ضوع اهتببسمن اء امتلاردنا ىدربرماكوت



 ه-امدهتةأرلا تلاث(ىنملا) !) 6 توخوت نمزانيب بصل
 اوجوا غابت ردناو ىم ةدالولا مدئأ مدلا هويام ةيضمادكشياو ةنس ةثام ى- |

 أمل

 7 ةروس ف ىلامث ةوناهل# دم دال نم أب سامثوم له سفن تضاووة ايل
 (ناماب) راكسلاورافسلا(مهتيرذ) اونم[نمفوطعم (مهتعبتاو) أدتبم (اونمآنيذلاو

 0 وس و
 تفك لل جنيلالج ىنهتا مول دالوالا عاق جالا ةمركست مهلمعن وامها داو مجرد
 اهرورس ن مثلا (ىنعلا) ') يدشن مدرم سكببغ مجود فوم دشن مك تزادش مكن ءزا
 قاب هللا دنعامو دن مكدنعام ىوف ىلع كم !وبيغي مو ىنعاوبا .اوباق ىدالوأ براي هللا ىلاةلوتيم

 هنأ تصح الماك مج نملا ناسننا نأ 0

 ةهح نمدصقلا ارعنت/تنأ (ىنسعلا) مديت 3
 نملحور تملع ببسلا ذهبى تحن. لر اين ازيفيا باك 2 ةرج مدهلاو كرايم
 كلهتارسرأف كب نذل ةرافكتوكتل كلر ايتخايةضاي رلالمذتملكلاسابتنأ اذك ةرا رملا

 تسود ويمرهز
 اهرمش نم نسحأ اةرلكبل نال( نعل 6 شتسو دنازغ ارنتنادتسوب »« شتسويزا
 ةروصو ب !ةيترضنا لعاو لقي دصلا كلاذ بلو ىناسنالان دبل اوهرسشتلا نا لسع اذ
 ىأبإلةروصلا !تيهذ اذافرشقةروصلاو بلئعلاو نامهلاو يحل نا لعاو رشة ناسنالا
 رغم ىمءارا ,كالاو اللا ىذةانالعزر ةضايرلاوةيملا بيد: لاصولا بل اطلوقب هناك
 كسمداسنالا م الارخآ(ينعملا) جيىدنازركبلطارن ىدذلي ىىدارخادرادىزغن
 | نمتثكلا ةينابحرل افاطلالارهظ.نوكتو ةغيقملا ىلا نهال صشىأ ب بالاةفاطا
 ناادحاو فن بلل ةفاطل بلطاىأزغنلا ارغل بلل !اذ_هىلعفلماكلا ناسنالا ةرممز
 بلل منخل ألا شركتالاو ماكل دانا رعد زنمىأ سغنلاثلا 55-8
 ةهلاىأ
 |ردنوج هزحرخا دمنا طيس ةزمحان ديس *ىجصن اسي ىلا اذه يهرزفب بحر د



5) 
 . || رحى ةزمحات ناك ل (ىنملا) يىدمآوزغردتسمرسهرزو « ىدشفم
 هئيسالطو ىونلم ةيشخال 3 !وفوخ الب اماه ىأ تسمرس-عردالب ىنأب ناكل امل اف صل هرممع
 فوُدكسردص (ىنعلا) م« شي رخريشمت ف سرد ىدنكفرد « شيب شو هنهربنوزاب

 خرمالبمدهتدشأ مدقتب برك او فيسسلا فسوف ابئاقلاو فن ىرفوهو
 هلأ ف (ىنعملا) ب« لوف هاش ن كش فسرب زهىا و لوسر مهى لك دنديسرب قلخ 9 ىم
 ناطلسابو فرفصلارس اك اب عمبس-اب لسو «لع هللا لص لوسرلا معاي لاولاةنأب قلما

 ههادخ ماغيي زىدناوخ هكلمت « ىلا مكيدب ا باوقلتالونىفإو ىوتثم .لاجرلا يأ لوسفلا ||
 اج س » ىوشم ةكلبلا ىلا مكيديأ,اوةلتالو ىلع: هقئارابخأ نمار فتإلا (ىنسعلا)
 «رئذىالاهتارة كنا الف (ىملا) يدكرعمر ديد خىزا دئاردىوهكل تردار شب وخوتا
 غون « هزتصعو تفزوىدوبنارج نوح نغم اءذه لئيم ةكلوتلا يف سف
 ىنعم ةمير علا ىازلارسكيمز توا هجججو أ اشتيزك أل (ىنللا) مب هرزو فس ىوس نر
 ا ىد_ثنوحإلل ىونثم عردالب برحلا ف سناب ب هال تنأ ةوذغلا لماكو ةوقملا كح

 قرف اينعمانبعضو انش ترسم (ىنملا) هي فز ىيلاي ال ىاسه درب هنن هو فيعشورم
 (ىنعما) ب نامتماوريكر راديف امن ىثه نان موستابراؤ ىلا الإ ىم ىلإ الب برضو
 ذخالا ىف ظنا دئاز عع ركسسو آزال مرلاو تانسل اوفيس. ىل 1 اللشم
 يبدو كه اررسبدرا دنى تمرح مينا ىوشم يت ىلايتالىأ نافمالاو ضبةلاو
 مهلا فيسلا يف نوكي ىمقآشلا سلا مينجصالفيسلا (ىنعلا) هارد
 قستلااذه نمو (ىنعملا) م رضزك رودي ءادخعن« ربخ ىبتاكراوخ مف سن نيزإو
 باوجإو هنعهقا ىشرميلع مهتريغ نما اند ميس ثوطعي نيمو كالرمحلال بواسالاو

 و ناو نم مدوبهكنو ب ىر ناشف ةز مت باوج ناي ىفاذه عيار زاخم زج
 هذه عادو ترملا ىرأ ب اش تنك الة محا ديسيلات(ىعلا) يي ناهجنباعادو مديد كلم
 ىو سو م توملا سزرتحأ تنك اذهلوانوماهك_نوايندلاءدهعادو ىراوأ اهكرتوايندهلا

 تولا بناجدحأ بهذي نم (ىهملا) يب دوُحكةنهراهردزل شب «دوركت فرب سك دم
 م راكنالإ ماهفتسالاو ةيظعلا ةيملأ ما دقاناب رم دحأ توكي ىتمو ةيحلاو يلب كالهلاو
 قس دعرو نيآلا نكل (ىنجملا) هب توافر وثني مسوأ ه نونكن مدمر وزا كيلو
 هيلع هللا ىلس هللا لوسرو خىالاين للا لاءوهر ىناغل !دلبلا ١ ذهلاج اح ثمل لسو ءءلع هللا

 .اكركشل سح نورزا و ى م ىناذلا ملاعلا ىلا, مر طخسإال يح امنيا الام ىرأ لسو
 :+ نا طابيركسم لم ىرهاظلا سيل اج راخ نم (ىنعلا] ياسو حرويز م ىمهرب
 ةامهصلاو ءايلوالاوءايبنالاحاو رأباولمهارأ !ذكىل اعتق كاروف نم تاكملاو نوكسلانئاسو



 مرادبي دركاكتاركش و بانطردلا بانطهوخردموخإو ةئم نطابلا نيعيدهاشأو
 مهل ىف عنيعمتجماءيج اش ىالسشماباذمو ةيحشىفةلصتمةمشىرأ (ينعلا) م باوخز
 ىم قريسب نيم مر ةلذغلا عون مظفيأ | هليركشلا ةعمشمم شويحوة دلع دونجا
 :تسديو ادريكم اوما: السجن تس هكل هتشمشج شيب نه ممكنا
 . :ال لمعي ىأ اوملثالىن مال اذةكل هت هنييع ماد ثوملا ىذلا
 (ينعلا(باطخرداررارءدي[اوعراسوباب درا شي ندرم هكئار)ى مولا نمفانع
 لاما ةدهاشمو لاسولا باب تقهدضو همادق تولاراس ىذلا قدا هلا قشاسعلا كلاذو
 اهضرعةنحو مكر نمةرذغم ىلااومراسو) نارمتل ا ةروسففا ىلاعت ةوقباطخ أ
 تذدعأ) ةعسلانضرعلاو ىرخالاب امسهادحا تلسوول اه ةرعكىأ (ضرالاوتاوعسلا
 اومراب نائل ماكار ارانملا نى م ىلالج ىسهتت 'ىساغلال لرنوتاعاطلا لمسها (نيفتلأ
 نيئاراب للارهاب رطرفانيلماك ازيوكو تاءاطلا هلا برب نيءاودعباواولك اىأ هريغو للاي ءامسأ نانىأ ةعاربلجرلا عرب رهوملا ارك دم عمجر مداح. مأ هنا ىلع اومرأ. ثولل نيئاراير ذا( ىنعملا) م اوعر اسناني رشح ىلا

 ىاالسل اي ىمهللاىلا لوسولا ىلا وعراس متر
 اوسرفافلبإلا نئارابالسلا (ىنملا) يارا نأ 8

 اوك ى أ حرذل دش حرقلا ىرهوملا لاقرك ذم عمرا صأ او -رئاروغلا نيثاراالبلا
 ىو هءاةلهللاهرك هللاءاا ءركنمر كل نا تحنأ هنناداًِيَأ نم ىوأح ىلع نيمومغم
 نم لك (ىنعلا) حا دهزا تشك ديد شكر ك يره « اذ شدركن جديد فسوب ره

 ةقرامم لمح نملك /ينميىدهلا نم دعبميئذىأر نم لكذ ءادقهل هحورلمج فسوبىأرأ
 هللا نيف كسعلا وةبحلاوتاعاطلا نم مرحب ىذلاو ءاوسن*ئرب ةبحلاو ةضاي رلا بمس هللا عمب
 مهرس ىالِي رهثل مط ىمىدهلا نه دعب :ائهلاو توم لا فام ةيناهسللاهذئاذل بيسي
 بهاثمدسأ لك توم دواي (ىدملا تسرد ثسودربو نشد نمد شيب «تسوا كنا
 وهلال بوب بلا دتهو و دعو دسعل ا دنع توملاو توللاب هأ

 |ىردب بانك ىف تاروط مالك هنمذغ ةياور ىو هن اك
 .لكو توما: ؟يهىف لاحد هاش اعف تاسح نم نال
 يكن شوخارءايب6 الر شنب ف ىوتشم ثول: 1سم
 ذهل نوألا ضسأ كرغلا مادق: آرملا (ىنعملا)
 15 [رملا ةروصلاعيبف وألا



 و

 ةبسنلابتوملا ناللسغن نسف اخ لب توملالاذفاذقالتنأ هثمرارغلا ف نوكت تول | نم

 اًدهرسلو لثعت صوخنااذهل حوراب باذعماوعلاو ده ثلا بيس ةوكمل نس صارغللا

 « لرب ل مو تخرد توج مهن ناجم المرا ريت سنت شزىورلى م لوغيى عما

 قرلات ال تولاهسجو ىأ د سيل لوجو ميتوهتولا نم «دهاشىذلاعغلاو (ىنعلا)
 ثاحورانثلث اب سكقوه لامملاو نول عي هنت كاب هجوةسح ايقوهتوملا ة ؟سهف

 تدتسروتزا» ى م ةرصشلا نمور ولاوشننا موللا ننواسهةروكثوملاو رتل
 كلنمثدن توللا(ىندملا)ه تسدوعنزا تريعر ه شوخو شوخان هه تسديرا تسيوكنرا
 هدف كلريمذ لكوأ كنار هشم لكو ةرصشلا نمل صح قرولا تالا هب نكن او امسح ناكنا

 باهيالتاحلاسالامعأ مد ىذفاون اي سعلاورفكلإنمأ ,ارمل ا نانثلنممتسجو

 هقلاو مي ديأت متن امادبأ هونغ: الو نيتد ا رتثكا ترم دولا: اضما هللا لاق توما

 ادايرعف ىنعمىردوردو طرشلاةادارك|و نم مرو تا ىلع ىردزقوررسردرو ىفاشلا
 تاهلعق نمو وفناسنالل صيام لكى عملار دمتِ اطشلل٠ارلارسسكو لادل اعتشم ىرداظل ىف ءارلا
 يرحل 1 مل ااا و طحن لاا فاما

 2 تولد دس تنأ نمي لصاملا اولوتفلارعغ

 : كرعي ناكءعبمف جرغلاو رورملاب
 ا ل ا د (يقدلا) ياطم كرمه

 نوكتالنكسلو | هلم ةئس 34| دعلإة بسلا ناك لوادبأن أح الاو «أظعلا :ماشم
 00 هيف

 تسعسءمهنو ٠ قرعوت سر وذو طم ىمهدنآ فك راقرهوج زم اورجالااذهو
 ءازبل اررج الا اذهو قرعو ةوو ةحزوة نوعي معلا لاذ (ىءلا) «قبطو ثسرزو
 أرداهدتءواظمدرك و ىتمونيناجزدبآ اربرك قو ىم ةءعللاب وامر بطو ةضفر بهذ ىف
 4 تاسو نحف مولظلاكءلعاعدا جئنا بيف ةمحلحمنم لانأنا (ىنلا) يتم

 تأ ىرم لب





 ىوبهتااذ هر شي دملاثرثالاوردلا ناللكسناشس أن امان ةرضخأرثا هفنيمجرخ
 انل(ىملا) «تابنو لت فرط د[ سدنإ تك هالك وراشبا تسر ثتسدزانوجإل

 كو ىو ءاطعلا عر ءاطعلا ببسديلا نالت ابتوالخت ىعلاملاعر دوف رطلا ءاطسل اوراثيالا ديىأ ديلا هذه تراصرق اضناولذيونلك زورانبا كدي نمروظىأ
 كأم كلربس “أم ا مدوو تستر همدلخ رم ىوج هدشالخ بكى وجرب
 نيكس ىوج تب تعاط قوذإلاكم قامته لدور كنب ع دلانار مماميبلو دلما
 | لسعل ار ةئللا فر اضل :دايعو كلّها طرة ذو (ىدملا ]ينيب رم ىو قوشو تس
 / دعو ىتااةنملا)ةفسىأ (لئس) دمع ةروس ف ىلاعنهقا'لاةر غار مرظناكلفوشو الركسو
 ىأرذحو براشكر صقلاو دم اب( نسآريغءام صراجخأ ابف)اهلخادنيبدكر تشمل (نوقتملا
 ايئدلانيلفالض (همعطربغتيإ نبا نسراأو) ضراعب ريغتبفا بن لاءام فال ريغت هريغ
 انل)ةذيذا (ةذارخنمراجنأو) عورشلا مجرم
 لام فال (قسملسع نهرا أو) برشلا دنع
 :تارهلا لكنم) فائسأ (امهفمهلد) .هريغو مهلا ءال اضع
 .امأو ةلجآلا .ءذلهو نيلالج ىنهتا مولانا بجا عي مونع
 .نلارب كب هرارسأب هقانسد: يربك نيالا
 خ [ف) ءاوسامع رب .!مبدمو تلا ممر
 ذارخ ن ةراجأو) هييهدادزي زي ثكسلا لوط نأ
 .0) (لنم اشار اكوللاةرطنلانلوهو (نل سراجنأو)
 هزتملا جلا ةدهاش جلاللل ردك نم (ىسم) لاسولا لهوهو (لسعنمراجأو) عدبلاو
 ,اإل ىم ماودلاىل* سن أ ءاعتلا لع سفن خلات الولاوزالب لاثلاولثل !نع
 ابابسالا هذه (ىنعملا) ييدناشن ت[ىاجشنوحدنادن سك « دئاغاراهرثانآ
 (هءرزفيكدحأ معي الرامئالاور اص الارهؤج ىلا تبل ةناضارعاتاعاطل ا هده نالراثآلا
 ,وتنابرضبتوح اهسنباإل م 4ةلمةلاملا .ذهدالاهلدبءجوىأ نمو
 اررمأو كل مك ىف ةيوين لا بابسالا هذه تناك الو( ىنحلا] هي دومتتامرفارتسم
 شناورىهارخ فرطره ل ىونشم هباهمأتاملادايقنانرأ ةعرالار جالا كاتولاعلا
 ةذسلا كتر ايرجت دير: فرط لك (ينعلا) يي ىنكمىشن انحدب نوح تف سشنآ »يك
 ةغيصدوب ةففخ لم وما ل افا نركسو ب رعل هابل مضيدبنا ىلعأ. "تناك فيك
 مرذر ددكو ن"ىنمدتوح ال :ىوشم فيكى عجبلامالاو واولا عابشاب نوجو ىضاما
 دوتلادعب ىلا لاذو#ت كلرمأ ىفكيتم ناك امل (ىنعملا) إ تسج دنب وتر مارددتن[لسن



) 

 انعامجلاناىنعي عبطمودامئمو بلاط ىأ مسملامضب تح كمالىأ الرممأ ىف أي
 دوديمإ ىمثلاداغتمو اعيطم أب هثمز ماما هولا اذك ثابمز لرمي رولا فتاك
 الثاق 'لدفو ال ممأ عرس( ىنعما) ب ورك شا ىدركا كت وزج مساكن ويدي زرفوت ارد
 م. ثاوح نيادوبوت مارد تفصنآ و ىم اسوبحتوانوه مم محرلا ىف نلمح كنال كوزحانأ
 ملاسملا اذهل ذل ىمأ ىف تناك ةديهلا ةفصلا كلن(ىنملا) «ناوراهوج آت ست مارد مه
 هديب نامرفارزت ص نانخر دنا لف وشم ةنلعا فك عيطو ىرحتر جالا كلن كما ىناشبأ
 كل نوكنىأ كيماوالبهذيراصمالا ثان (ىعملا) جيدنربابتناغسزا ناتخردناكا
 تسن ماب نود إل ىوشم:هولعراتالاةدبج اكن افس نمراصممالا كلت نال ةءيطنو ةموكحم
 :ملاهذهتناك ال(ىعملا) يي تازحنآ اخت سن ماب سب هتاذسنبااهضيأ

 كاذوةدافتم ليمالثل انه ىهدع.كتبغرو كلي هور
 ةلح !مئانة للا فاسوالاو ةاحاصلا لاسعالاب

 ١ الوا ذه لبق كليا "سمر ىربكسلا
 :رلفغتالاذ_هتلعاذان كوازج
 !نيدلا مريسفت نم هنلع ال جاه

 ابايس أيش نع
 +9 ىم تاندع
 توهاالو (ىنعلا)

 و( الزنريخ) مهلروكنملا(ثادأ) تان 2 ١
 ملا ثبخأ نمىهوراستلا لهالة دعما (موقزلا ةرصشمأ) هريغو فيش نم لزانثل ذعبام
 ةنتق)كلذب (اهاتلم»انا) ىفأم .ك يلا ىلا متلي ةمااهتبرملا

 م! 3 اهنا) هتتفيكفرمتلا قرهتراثلااولاقذا ةملهأ
 ىأ'(نيطابشلا سوره اك ) هلا علط هبشملا (اهعلط) اهتاكردىلا عنترتامناسغأو خو
 نوئلاه) مهصوج د كاهصقعم(اهنسدوك.آل) :رافكناىأ(مهام) رظنملاةوبغلا تالا
 (ميثالاماعل موقزرا ةرصمنا) ناملا ةروس ىلا عت هللا لاو نيلالج ىهننا (نوطبلا |
 /يةياممىدزاول هردوتشن ؟مشخ زنوج إو ىم ريثكلا الا ىوذداصسأو ل مج ىأىأ
 ساشثلا ولف مب رخارات بولغلا ىلثب رش كبشغ مالنا ال (ىنمملا) دما منهج
 مدارج بن تشن ؟ 9و ىم راثلا لاعتالاببس تناكورانلا بطح تن هذه كيضفر انف
 تناك 1خااملاين دفا هذه كبض ةران(ىنعملا) م دويزورفادمهداز ىوزا هخآ« دوبزوسا
 ران « دثكممدرمدصقوت شكا لف ىم صائالاةرامراسروظو | مم قرام لكس انال ةقرحم
 نمولنم تفوىناا راثلا كلتوساسللا دس::كبضغرات (ىدملا) < نزمدرمربدان ىوزك

 بضفلا
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 كيف تررغتالو ضرما نيففاونادنا دغمويلا تنداكف سانل ىف ءبرشتتروط بضغلا
 وج ىاؤطست ف ىوتماهناكردفعوتولا انتتساو اهلسال ا مءوجر قةضششملا هذه
 لئمتردس ىتاتاملكلاكانر (ىنلا) 4 تمددربكى و تشك دركو رام هت مدركو رام

 ىأكايذك ستوب رضضو ةيحرانلا ىف ر يسكب رقعلاو ةيملا ل ثمسائلارضتاينالا ىف
 ةميبق تناكناو ةدسح ةروصب تمت ةلسح تناكضخنا مسيقت لاسمالاتا لعاو كرش
 هب دايتشكن زيقسر راظت :« راظنناردىشا دارابلوا لف ىوتنم ةعبقةروس تمس
 نةروقلا ىلع مهحتلو كوع دنيع مهتوعد ترخأ ىأ كراظتناىفءايلوالاتكبسم (ىنملل)
 نوف لا كله هنعهق !ىشرسابعنبا نءىور بح سما :ءايفلاراظتئ راس بب كااذنه
 سيو درت ةدموإو ىوتثم .دطندغدس وأا دغ بوثأ نولوةينيآلا لاقنوفو لام ل
 اراظنناكقادغدميوادغ لدمو (ىملا) يرتئاردم؟ثريشاظتنا ه ونىادرف
 ناب انث ةوباسخر ردو زاردزو رنارد قامرظنتمإ» ىء كعتأاكيلءاهاوربشللا

 نو هرادةمىذلاةم ايلا موبوهولي وطلامويلالاذ فار ظنت .قبن(ىمما) يك زادك

 مل وشادي ارا و»_ىوثءسغنلابلاذس مثلا فوب الا ىف ةئسفلا
 متمجوراظننالاقءاهسلا له تكمروزغلا ببسلنال (ىنعملا) ييتشاك مورورا درذ
 بهنادغدس ود غرز, بونأ ادف تاروت عزو 0 مرظتنم

 (ضرالاو املا مولع تكباف) ىلاهثةوفّق نخل ةدوسف ىواضلا لاقرغت لا نررالا

 اهلا ملء تكس: مولوغكمهدوحوتذآدتعالاو .مهك المب ثارثك الا مدع نعازامم

 هال سماع كيل نمؤلا كاراختالاق كومو كا *:ىلسملا مهكلل ل تقسكو
 3 ؛باب يباب املا ىف ناسنا لكل تالىبهتنا هقزر طبهمو لص دعسمو هتدايع ل تو

 "سلا هيلم ىبتالاط اس ناننالا لمعيزلاذان هلامعأ هلم ج

 !!هلامعأ نمنيرفنتمو هنم حاصلا لاسمسالا ني ررظتنمأ
 (ىنعملا) « تضف نيك ارتزودنبا شكينيه وه تسخخزو دربعس مكنون وثم

 م ا 0
 الرو هرون زج دوران نبا تشك لطم خا

 مالا 0 اراتىهوراثلا لهمامملا(ىنلا)

 اند كرو نمؤلل لوهتاهتاغبطل عنراشت او ىرانأ لأ كلرؤناف نمو لا عوبرخهح

 نينمولا ا ىرتمووىلاعن ةوقا ذه ىلع دهشي وكيلمءانثلا ف نوغلابلا كنور وكشلا نانا:

 تسادلز ,تسدب ىلبح ىنكى رو فونرك 3 ىو معديأ نيب مهرون عسب تائمؤملاو
 ثسدبىلح نب دفارون نم اهلا كنوك ةلاس ىأرونالبت كنا (ىعلا) # تسرتسك اغردو

 000 22525252595959592982522324242424ه2ئ2بئب2ر22202ب2بتئت تا



 ةيحنآلا كل يشمرانناللوبممري م هتال عقم اللملا اله لشمو دودرم عقل ىعمب
 شوي ورود شاب فاكتنآ ا ىوتم أفطنإةزوكم نم اب فو د

 محلا ةلاس ىأرتدتو فاكنةلاملا كلتا (ينعلا) يندر قرم غي دش كتاررات ٠ نه
 زوكرملاب ةربعسلاارانتاالو نيدلارونب الاربع ل ارانؤطت الجو ءاطض نوكشت
 أياذن_هلو نيدل'رؤنالا بقزوكرلا سفنلاب طفرات نطمالا ين الا ىفاذك كلفن ىف
 كلنا معاو ضرالا لع عضطم ا نولوي ريل ناف الصلاو*وضولاب بضغلاءارتعأ نم
 | ىشناك م شابه نءانبددونى دمنا و ىوتشم هنبدوبعب فارتسماو هه لذ لكو انْمتةلخ
 بضفلاراننالرأتلا نم انما كسنالن ده ارؤيرتل كنا مادام ( ىنعملا) )© شانزور لي دوشد اهني
 فاسوالاو ضراوعلا ضعببرتت سف ةلاران ىئكسمي رهظن ووكضتاموي سؤنلا ىف روما
 سفئتلارانتشف منام نكس ملاذان فلكستي و ضراوعلا ىلا يمني دل اروتنمرطره ىذماو
 كمروللاذافؤافنلا ماو ةعيبطلا نءاثي رينوكب نيدرؤن كىذلا نكلو .هلح ىورام دعب

 3 ا 0 200 يعط نيا همنا هلم
 نايا يمنا ىوسؤل ىوثم اهمدهتو: .|لاسفالا نمنيدلاءام نمننوكتام رعأ]
 امايأ ب هذاةرامالاسم:لارانىب رحاب (ىنعملا) يدنشك ىئاوب يسيتارمارت# ه دن زورور

 ةفرعم م ىهو ةيدبإلا ةايما ام بناج لويصمت ىف نانرعلا باص نمءاملار وي
 غرصإل ىوتثم لوبقلا لما قيرط اولعيو لولبميل مهل عضارتو مهمدخ ا ىأ ى اعتق
 ءأملاريطو بارتلاربط ٍييعلا) يدتتفوروبآد تئادشالل م دئنتمسهىنآ غرم ى اخ
 ىدسولالهارتاالشلارما ارئنسعلا لهأو ةروصلا لهأ اذكنادعق”لكستناو ةروصلا ىف

 ارضيال الؤه كا نكن ه دفاب دضي ال املا نااكف نه دوام,
 ,هيلعف هلل لابر قرط ف لوخدلاذارأ سدا



 رو زماطش تم تاذاكئافرخ"الادباشمى عملا لهأو ةروصلا لعأ نمالك نال طاتحالاب
 0 للقب

 نو سوا نال مظع ا يف لا ,رهاظلا بع
 ةيكلمنل ىامجرلاهولاوهووتسلا ىووذيناطب ثفلغينافتاراكذالا ةيناطيسشلا

 ةلشللو مدكنبابةلت اطيشلا تاهنع هللا ىشردوعسم نبا نعرم ءلا عماملا ىفدرو هرب ,رمخلا ىف
 نق ملا قيدصتوريلتيداعباه ثلا ةللمأو مابي كنتو رمالاب داعباف ناطيشلاةللمأف
 ىرهولا لاتناطيتلا ىممتاذوءلف ىرخالا دسجو نمو هللا مهلا لعل اذ دسحو
 1و طايتحالا !ذه ايفهلرتىأ ب لأ دقو لو ةزئلاوتايتالاماملالاو
 ريش ةرازابنالالدو درهو وتمت أملا مهأ نم بقوم دي .رتئذملا

 اريسأايريصغلا قوس الدريعشلاوركقلاوةوسولاو هولا نملك (ىنعلا) جريس ىا
 ةرسنك قرف و صانسش تركض ىدنارسوترك ل ىوتثم ريمأايو ةعتمالا نوحدج
 .فااردسملاوةركذلاوركذلا ميال ل متل اركقنت ىرهوملا لات ساخخ .تركفود
 بولقلافارستنكنا(ىنعلا)إ هلال دوالكألا مئاب رهو ةهاملاءامل اديد شنب (سا )معمل

 ىوتث» سالك ترك-غلارسنمب قرخاو تركت ل يبت ىأ نءاهمسهتاو ةركذلا فرعا
 بالفلا ىرهوم ا لاق يفز موتنائشمويفوكآلخ ال ٠ ناكزا تركفود نبا ىفا ءردط

 لثىأ ةءالخن الل ةمببسد و نظل اةمج نم نيتركملا نيذه لعترل ناو( ىنممل ) ناسفلابةءيدللا
 ارتغأ اللقى! فقونتالو لمعت الونأسلا الو ةمدخالدهعلا هيلعب :نم

 ةليحوو الخالوق العم عيبا تغأ هلة ول لو لمقام نا دالسأ

 ىوتثم هتليح عفدوءارشلاو عيبلا ل نربغلا داي اذه ها ريثو ع ردندشنوبغم عفد
 لاتواسلا لاذ (ينعلا) يكتف نغاب اهعب ردهم هك تنكباررب مب ىرا كيتا »

 نا هع هللا ىررمم نبا نع ناضشلا ابد اقمعسبلا قا م

 ىرتثم ةءالخال مخ تعبلاذاجبأجأ أمس تنولك هللا لوسرايلاقراسنالا نما دحاو
 لكركم (ىنعملا) درببم مهارزو تسرعسوممه ىو درخايددو رفوكس كر هركمإو
 ىأقيرطلانم ىسيهذي رصسلا لسثمىنم ىرتشي وأ ىل عسب ىأ دو رفدحأ
 اردوخزور هس نك رشم رارغزا ىمرتهك قيردشتك »ىم نيلاحلاانتك ىلع ىنرغي
 نمهيففافخ ىذلاعيبلا كاذ/بوهيلعهللاىلس هنلالو برها (ىنمملا) م رابتغا



 ىنأتلاب(ىنعما) يا وخرحونيمزنيازورششمان م ادخزادوومت شك أنابإلا ى+
 دوهةروسف ىلاعتدتا لات مايأةةسيلاهقا نم ةدوحوماهكالفأو ضرالا هذهتراص
 | بح اسلاق ةمحلا اهرخاودحالا هلأ (ماأ ةتسيفضرالاوتاوهسلا قاس ىذفاوهو)
 جورب ىدروكخ جو نيمزدس و نركمذ نكركه بردان هنرو» ىع ىنأتلاهلعت كرادملا
 ائيشدارأاذا همأ امنا ىلاعتهتلا لاةنر تس( نك لوب را ننال (ىنملا]
 الدار داوي ىوتلم مدعلا جراخ كإو ضر[! او أي نأ نوكي نك هل لوي ن
 لس قطلاوهومامولا كاذ (ىنملا) مام رعتتك لاس لهجات ه مامهتكك دنا
 نوهب رأ هسيلع ىضت ىحةدايزلاو قرت ىعابتفلايشتلا الكمال لو ناسسنالا لمح المو

 «قلاخ (ىعللا) مرش ,وتدرآمد حفرت « واهكدناوشب هنىسيع قلاخإل ىوتم
 هئيدح ف لاتنام لعفيلاذهعمنانالب اغساغصدوجولا قاما ىنأي قةونالبهنأ ىلع ردي
 هتمغأ (هتبوساذات) د حلا وهب نربخأ اح ايس نعد نأ ىد مدآةثيط ترمخ ىمدقلا
 كيلعت لال ىفأتلا اذه نكس(ىلا) و تدكش .هندهابلط ءكلو تستويلعت نزلا ىنأتنباط ىم:صقورفعا ف يلالج ىموتاايحرا هن( حور سعيف)ثيرجأ (تغمتو)
 ىونثم الئمعاطتئاريغ نمتاب رغلا ماودثلب نئ الاف عاطقنا الب قتلا« ئاللا بلطلاثأب

 دلك



 داوي قأتلا نمي( ىنعملا) « روبط نوح تلود« تس فأتنبا ه رورسو لابقا دياز أت نيزإل

 ةداعسسلا رووا ىعج روبطلا لثمةلودلاوةضم لما ف أتتلا اذهو رورسلاولابقالا
 دي؟ىمههضرزا حرك و دينم ىاهضيب لامك غرو ىم توكي تلا نمرورسلاو
 ماودلاىعتسشيبلا س داوي ريطلا ناك لوةضيبلا هيشب ىدبطلا ديثعأب (ئنلا) ديدي
 نمادلو ولولا داما اذكمبشلاوهوند ءنام نم قتشمشناموراكنالاماهغتسالاو

 رم «٠ اهشيدوجرت كازا انشا ىم هناهشبالوكل ىلأتلا
 :ارول ”اسعلاوءاهتنالا ىفو ضيبا !لممكوازجأ نوكست ىتحارباس نك (ىنعلا]
 |رهظب هلعفدح ل كتالث ايل اعلا تاببر لا رئارسلا لب: موال دات ةلس اصل لامع الا ىلوزيسا

 1 اريخ نامتاذلةبسانم ىرخأ ةروسبادغ

 فرح (زين) حاقتلاوه (بيس) لجرغلا ىهوتمعنلا ل (آ) رذبلاةبح اييدارماوقبحس
 حاقتلارذب ةبكىه اضيأل جر ةسلارزمق رح( ىنملا) هب تلا تعج( دنام) اضيأ ممَعفطع

 ددشا. نر مهاهكرإوىم رخآ اتوا مهنيقرفلا معاي زغاب نكل هبشل
 نلاؤتاياتيرظتال تارادلا (لا) يرك يود رهاهوبم « راق
 : قم كسسللاو رخآ اء دوك نم لكراشالا كل
 '«هلاكتبألا قاروأ (ىغملا) مدنا دنز وعي ريفاجره
 رشبلا بس ناسنالادارفاىه:لساعو لخدىأ عب رب ةُمئانو

 ةهج نما ذه ملاط مهشعب وماص مسهشعنةوخانو.ءلا لوغتوأ
 نآ ه دو ,ريمناسكيرازابردقلخإل ىع ئانم موضعي رصا خت مهشع: لمعلا داتا ةوج

 دحاويواسأ ى ءنيواستمقوسلا ف نوبهذي و ئلخلا (ىنعلا) يدشسردركيدوقوذرد وكي
 بهذي هريفو بهذي انغأ او قولا ف دحاولا لاذ نم ابلابسحامأو رهاظلا بسعازه

 .* (مسالاو ى سالك ن ب رفلارثم) دوه ةروس ىف ىلامتهقلالاقرقلاب
 نيدلا مخ لاق (تورك ذتالفأ الثءداوتسيله) نمل الشم اذله (عيبملاو ريسبلاو)
 ًارسبب ىذا اريسصبلاو مسالا اذكوال ايل ملاسبلاو اق ارسبيالىذلا ىعالا ىربكلا

 لحلايلاوهثل معيو احق ملا عمل نم عييمسلاو بنتو الم ايل م ابلا ىربوهعبتي واتح قملا
 ع ورسخ ىهنو نارسخ يف « ميوريمناكي ذل سمردن انه يب ىم ب معي لوالملاب

 ثا ىوم | هم



 | نكمل تولا ةقئاذ سفن لكىوف. ىلء نو سةمتزملا ره اذا بعمان تس (ىنلا)
 | ىف تي رفوةثملا ىف ب رف ىوق ىلع ةئطلسلا ىف اننسنونارسخلاا ىف انذصن نط املا بسحب

 | عقو لالولاكفعشلا نمر اس الالبان ديسنا ال( ىنعملا) يلالب ىور ره داتقا كرمنرأ |« لاله ترج مفدش فعضزالالب دوج فق ىم رورسلاو قوذلاو قوشلاةنولا هللا ىذر | لالبانديستادخواس ىفانده يداي هنع ها ىغر لالب ترضح فا :
 ةديسوسا ل يرسحاب ىأ ب حاوةلاملا كلن ها رالمتجو. ,زشلات (ىسدملا) م برحلاو | ىنرف تفك شلالب سب« بوحاوأتمكب شديدو تفجول ىج لالب جو ىلع تول نول

 || المتعمتا ىشرهنا ىو ربرملاوفوق زب برحاو لو تالىأ الالاهل لاقهتلاقام اهم

 مساك بوس ىنعج انه تغكنا ىلع قارت تالا نيكل :
 رورسامالعاو هتاطكراثآلاراهماوةوقل !تيدصةئاَعشوةريو سحر

 أ داد ىهاوك « واراؤنارب مو ور باتل ىونش» هةدص ىلءادعا هحارشاو
 ةداهتةو:ق دس ىلءايط أر أروتلاب ةهولمملا ديمو وبوءايضوروو (يتعأا) 3 واراتغكرب
 هرم ظارطتهنالدوس أ الاليات دب سى أر بلغ ادوسا لك (ىنعما) ب ارح دم[ هيسه ديد مدرع «٠ .اروىديدهيسملدديسرهو ىرتشم ةيولالار ازبالل منام نكي ل ىروسلا ةولداوسو
 داولا ىلصأ ل متلفنا مهنأ ولع نماواغغوءابلوالاو ءايننالار هاظلر انكلا ترظناك
 ىفاعملاراونأو ةاظل ا ىف ةايماءانتا لعل دوسأ نيعلاؤن دب أ ئث الباع ابيه ذ> لكل
 | مدرس ىرتشم نكلدا ارسسالا ىله لمثل تاملكلا ونار هلاكدو وم تاماكلا داوسف
 اذ :(ىنسعلا) يدان تهدوبم ديدمدرم م ءايسوردشأب ديدات
 .آلا وهف ىم هذه ناكسو) ىلاعتهللا لاقدوسأ ههجوننوكت لهملا
 1 ضر ونم لسحر ىأر ملاك. رم نوكي نيعلا نانا ةلزنم قوه ىذقامأو (اليدس
 | مده دنبب كدوخ 9 ىع ةيملالاتافملاوءاممالارهظم ىأ ءاشتآرم ضن والا سرلا
 أاريغالئيعتاسناىرين متن ايندلا ف (ىعملا) كازقمديد مدرمزج نآءرد هب ارتثديد

| 

 مده



 تادوحوملان
 لال اندر سو نب دم هردق ىلاعل انيعلا تاسسن !تاغص,ل هلا ىف تانؤكسملا

 :.4ل[ةةارولا بسح مانلار ملا ىلكهنالنيعلا نانا ةبةرا»
 كلاب نيرا دا ىف هج ثلا حالطسالهتاذي رعت ىف ىوينغلانيدلا
 مدعلا ىلاع وجرلا ق.هلار ذا اوهوةرخآرايندو انطاوارهاط هيح اسلدوجوالث يع
 ثفك ع ةصقلا ىلا هريس هللا نبتت عحر اووذرغغلا اذا اولافا ذا هلو ىل_.مالا
 هلثلاق (ىنعملا) ملاصونيارتتبلا وار فافتنك « لاس شوخ ىاقارغلا شت
 لاسو لاسواذ هزيالالا ولاة ىارغلا:ديمملا لاسأنا باساب هنعهقاىشر«ةوزا

 ب خورآتزا

 لات (يندعملا) منطوردىيرغنادوخ بلف تفك ل
 ىلسالا نطولا ىلا ذب .رغلا نمي هذ ىسورةليللا هذه ىف لهذي .رغلا ىلابهذأالىأالالاول
 2 امتراكار تيورعسفك ىمىدعلا ا له عمرصم لك ايندلا لهأ لاما كهو
 ةقلح ىف ىه> ون ,رتاول لاقل وجو ىرننيأ هوز ل تلاة(ىنعلا) ماد صامل ردا
 «تسا هتسويب ونتي شسا ةغلح لفى م ردت غم لمدثع ق دس دعشم ف ىلاعت ثا صارخ
 تراظنناةلهتملب ىلاعت هللا صاوخ قا (ينعلا) جي تسب ىوس ةنىنك الاب رك

 برز قلح نيردنا» ىع ةروسلاملاعن ىرظنن لو ندملا للاهل تر ظن ىأ لقسلل كر
 ةرمزترئاد ف ىأ هللا صارخ ةقاح ىف (ىنعملا) ينكن ةتاحردوج دبات كرو « نيااعلا'
 صل لئمف ملام ,ربلاكت اغصلاو تاذلارو علي نيم اعل | بر :ريش> نم *ايلوالاو*ايننالا



 بن
 و !-1تدبا ىرظننالو حورلارمعل قرظتأ هنحوزل لالانديسلاق في رشا ا هدس+

 هينا مسوق . .رتروهعمدتك انناربودرك ع حورلارمشل ارظنلا نم سانال املا يغلا
 '1-1:أثنل ا ىفارامع هديزيل الا مسا تيب ىلاهت هللا برخ امو( ىنعملا) يرصصتخم هنأخودوب

 تي رصت# مم تبدو ترثكو تعمجت قاغسو ىراث ؟صاوخو ىناذ راونأو ىبنأح ور مو
 تايلاعاتوس اهلرمعيلامارخ مزلفتاغصلاوراؤنالاو ت اينأحو رلا ةرثكسص لمت: رصتخم
 بارع ةمكح تأ. ىفا ذه م لرع نتددشتارو تمكح إف تاري:ءاضايرو تاه ساواروستو

 قرش ماج .تدونك اد شرب » بركسح لا مدوبء داود نمل ىم توما بدسن مسجلا
 لأ ىف مالسلا هيلع مدل .بركسلا سي>انأ ةدبو زايلالبان دس لاقو (ىنعلا) يبرغو
 ناد ذك اهب رغما !هةرششم نم ضرالا هجو هلسنب الم ىتح ضرالا ءوىلء هوزتده«سمأ

 نايل مفر نموىحو رراث ؟ىهىئااةيونعملا ىدالوأ ترثكنآلا لال_ماو ةصغلا سويد
 : 3 "ىلعاضيأ ثكارنذ ةمظعلا باخ: هلا نع

 مدوبادكن ملف ىمالثم ىدو هم ىلا تلصوفا غطاس ا نع اسين د !ملاع قاض ةقافآلا
 مسا تيبوهوتببلا اذه ىف تنك نأ (ىنملا ب ءاشيزنجبيابرعمق خدك ءاسوج

 يهلالا :قيتارتري عن ألاو اريةهرشبلا ل:هوهىذلا لظلا
 سثأمارتابهدواهرس قط ىم مسجلا تب تارخ زلت ناطلا ار الا ئالدوكي
 نيطالسللممةةروصقلا قيمقلا ىلع (ينعملا) يي تأ يس يروكت اكم هناخارد درمو تسا

 نادبالاروب:ناكمايندلا ذه ىف بول آتآونم لى أنا
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 امرجال فاوو فاك
 او نصسلا قرافاين لا قراناذافهتتسو نمؤللا

 . هيت اينادلاةتاومالا م
 هللاراوج ل حاورالا ةباشع مهنيذلاءاسياوالاو ءابننالاو ةيفاو مهل ةيفاكربسقل اومن ديزل

 ذه(ىنعملا) «رئال ذة ىندعو تفز شرهأم و رفدوهب ناهج نبااراكد يمال ىمتونك أس
 هرها نا لاملاو لاحلاو نملاىأرغلاب تاومالاة اشجع مهنيلل تر هطايندلا

 ىهىنعج ةيناتقلا ةدحوملاءابلاب سئلت طحن فو ىيدضأ ىنعملا ف ىهو ضي رعو عساوىأ
 هللا ىذررمت ىا نم درو هنالان مم ىندملا ل هال هلا اولعج لد عسولا ىلع ةينيم ىنعملا فت سبل

 ناكل جر لثك ه سفن ج رخخنيح نمؤملا لثمامناو نمزللا نعسو رفاكسلا ةئد اين لا امسهنم
 ناقفانب الن: ىدوبنوك قه ىوتشما يف عمفن و ضرالا ىف باتي لعفس هنمج رخأف نعم ف
 .دلاءذع نكتلولو (ىنعملا) يتب زرشسب ىوردكرهدشانودنوج « تسحزأ

 هله



 عمل

 قيضلا نمسانل ارسعتنا لعف ناك ْئثىانمرصختلاو ءاكبلاو سانأ! نمةةولولا ءذلهذ

 باوخ نامزردإوى م ىنخا ىيضا! ىف نكن منالايندلا يفر متن ملك اين هداك ْيشىالو
 هلا نكنلولو(ىدعملا) يدشداشتوح ناب هكركتيناكمتازم دشداز ؟نوح

 لاذ نمترسنا فيكحورلارظنا نهنئ ال عاجوالاؤر'دك لاو مالآلا تقو و مونلا كم
 (ىنعلا) « تسج سيحركسؤزولادئزدرم ه تسيرزاب تحمل مطيزا لا ظل ىوتثمناكمللا

 مونلا ىف نال صل خوركملا بولا لجرلا نادنزلا نم طنو صاخخ دعب ةهيبطلا لن نمالاظلا
 تطعو خارفس نامآويمزنبال ىع لاوحالاو راكضالاعيمج الاصل

 تاتجرامنو ناتعساو امهنانالاءامسلاو ضرالاءذه (ىنعلا) خانم ماكس ميدمكك نت
 ناسنالل هراعتساهلامعلل نانملاو خانلاتفومد ثدئازلا قيسشضلا

 موتلالاعنانمونلا خانلابدارأوأامبلا ل اعل ناسنالا باهذو توللابت دل خاثم نع هنا
 كننهج شرفنمركواه دنخ كنت تطسو خارف 2

 ةرارح نم نكلالي وطو اضيع مامن !ككولو(ىنملا) ل باكو ناج تا
 سو تل ددباثكس يلا: توربانإلل ىم ةضي له ةليغت ىأ ةليلكر ةفيشنلحورمتنأ امم

 مب رتسي الولف عتفيالمامحلاجراخ تأترل كانا مادام (ىنملا) يي تازنم حارق دعادوس

 وب كلن: سفك كايإلو ى م لزاما ةعسنمشلفا ةدئافو عفن 5

 كم ةعساوةبربو بهذتو .افخ سداةىوفاي كناوأ (ىنعملا) « ىورب مخ ارخنايا يرد

 كتةعسو (ىغلا) «تشدواركنآدمآنديزونرب ه تشك كنتىارفىناباس ناو

 55552222 كتلك
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 « تنكرودزا ارثرموا ديددكرهإل ىم انا دز ليلعءارعسا كفن تنأو ةةيشتيواسةيربلا
 متقناءارسلا ىف كاذلاقدع, كر نضلك (ىنعملا) هي تفكر ةلالوحار عصتآردوك
 منال اط نوح مهوتكدلا دنواط ىع ءافصلاو قوذملا ىفك نطو ةبرطلا:درولاو قئاةشلاك
 :نمةملظلا لملعب الددد نم ذل ةرىذلا ىأرهو (ىنعملا) يب ناغفرد ناجى كلكرد نوريزا
 .ةولولاوهو ناغذلا كلو ر زخخادملا نمامأ درولا ناتو هو نشلكلا ىفتنأج راما
 لوصحو ملاذ اذف فرحاظلا بسحب ءارتلنانايندلاىلءةرخآلاحيرالىذلا لاحاذسعو
 ناسةئاسنهابل اطم لوصح داي دزا نال با ذسعلاو:دشلا ىف نط ابلا ثيح نمو بولطملا
 باو ىوتثم اينالا نع عطقئاو هيرءانغا ىلا ءبلقهتف نمديعسلاف ةيولالا تايلمتاا ىف

 جارخا اذها كمون( ىنعملا) © تنئزا داز [ثناج فامزكم» تندرا
 نمر هاظلاةكهس ةةباضم نم«ف حور قتمدامز لاف كلحورلر نم كمسح

 ءابيلوالا,صوصخم ا اذهو هللاىوسا. ع عاطغتالا موعس مالآلا جب ورخ ةيحلاو تاسضايرلا
 ناوبردنا فهكباصسا نآوح مهو نالذىاتسكلمباوخارايلو اه ىم راشأهيلاو
 بالهم ىأ لاذ لثم امنا ىف'ايلواللا ورا قوما هللا ىو سامع مونثلا نالذأن (ىنعللا)
 | وهو ىناحورلا مونلا ىف ورلارابتءاب وفا ميكاب ولا يقالم اظاا بسحب مهنيذلا ف وكلا
 دييرىرد مدعرد« ىف باوخ احغاودئنس ىبارخ فى م ىلاعت هللا ىوسامعقئالعلا عملت
 سانثلا ىراكىنعيقارغتساوه لب ةةيفلا ىف واللا نهرامالأ نوري( ىنملا) يي بايد
 5 بو مونالب نكسحل  اياوالا اهرب 27115ث1و »ملا لاعروص معهم ةلاع
 نامل اى ع نيعم باب مهل سلوم اعل | ان مدع هنافىنعملالاءوهوفاضالا عدعتا ىلا

 قوش مسجلا (ينعلا) يب الولمرسقدنك امناري ودرك « الوات تح ناجوردو
 هعصلابا . مسجلا تهل ا لهج ج رعالاو عك الك ةوعم الولذلنح. .ادىفح ورلاو

 وح مول كلذ لف ىم كوم ريس دوكيتأ قالءرايتخخا ا نسحب هه-ج ىقأ ن مناف ثلوامرسصت
 مالأ مر يملاكج وعما أ (نلا) (ممدالقتنادشبخ 2
 كلا لاكي نعبامزالو اهم لاحترالاو لاغتنالا اذهراسور هشأ ةعسن جلا ة دم تزراعتو
 ةيهلالاتاياتل اروهظا بر درقةجوعمةدهاجلا ف هحور ةساحورلا بتارق ليل ىذلا

 (ىتعلا) ممرزتايمدا دنزنيرد نم « مردامربهزدرددشابنرك وله ىوتثما هتدهاشمو
 مح رلا قيسظو نحل اران نيب محرلا نا دز ف تيت الساس ةدالولا عجو ىبأ لسع نكيرلولو
 مت (هز) «شيمز »رب دهرا هز دنكيم شيوخ أل ص دردز عبط دام ىم مدلابىذغتأ
 ةسرعلا"ابلا شب ( هرب) د الولا عمو ىنعم انه كلو نيذكلا ىتهعو لسنلا ىنعبةهتملا ىازلا

 مأتتاوك الهوا هثومعجو نمىعبطمأ كانك (ىنعملا) منغلا مم ارسكب (شيم) لمكلامسا

 اد دكهم مورا ندد



 عض
 مهحاورأ ةدالوتةوءاياوالاو# ايبنآلا | ذكميغلا نم لما ج رضا برطضقو اهحوربجباعتو

 نكس مانالا* اذ ل مشو تادهاجلاو تاضاررلاباواأتواوماعولو مهنا دبأ
 ةولا:دهاشكالا بويحلاةدهاشم دنع مهاموروشماوءاغسلاالا مسوحاورأ, أ

 الفوولمج .رخأ) فسويل (تلاق) زيزعلاة أما اضاز نع ذاك ىلاعن لاتاكفسو

 فيو نولفلغشل لالا نرعشي ونيك اكسلاب (نيديآن عطتو) هنمظعأ (هنربك[ هنأ
 تاسيأ) مالمو (ىهركم) ند اهلز تعم اكن ىركلان يلا مخلاةدلالج ىبتا
 لك تت ةو) اغسل كل ةبب .هللأ ([ تيت نول تدتع أو تاغسهلا ىلا أ (نولا

 :نولعجرخأ بلقلا فسويل انا اضلز(تلاقر) رك ذفا نيكس ىهو ديكس 3

 ةرىأ (نيارالف) ةيرشبلا تاغس ىلع بلغل لاوس تبان ىلا ةرا
 (نويديأ ن ءطقو) رشبلا لاسج وكيت أ نيك أ ىأ (هنبكأ) أكو
 6# زبكهربنيا تشك هك اذكب مخر نيه هزيسىارعصرد»ربنكدرجان ا ىو هْهاىوسام قلعت
 دعب مث تديلا م نم حورلا ل بح صلخع تح ةدالولا حز بصمت ىعيبط مأ (ىنملا)

 2 .بيهولالا ةرتمو ةعي لاء ار مص ىهوءارشلناءارصلا ىف عتق وعرب حورلا لج صالفلا
 نينا ذنان صلخملا نباعصا«_فلالئاقن دبل مجير ف مهلا عفاف هيملالا تايلتل ارضي

 لاك اغلب ندبلا محريفو ربك ورلاء نمل لاف ح ورلانيثح جو رخقيرط تقف ذاتي

 قير ىلع أ ةعنلاو ةفغلارها !ةروضقا بأ طل ااذهو هحورعو هجو رختفوقأو
 نوكوو توملا لأ بصسي الثل ء يشب ةيتطلاهاَصَوأ نم ص الفنا ديري ىالا بدو هيمشللا
 مف رركءزدردإو ىم هدبة موهموفضفلا نمل ا جورلنا اشم حور جو رخ

 ةحزواملأةلماخلا ىلع نكين ارةدالولالأ (ىنعملا) ب دوعنا ديززتكشا
 اهني ةمشم اهل ىنسعي ةلمامحلا ةأر لان نآت أ ىلعنا ديزلارسكن وا
 نيد تاو « صانم لا ناكءززتايركهماح لو ئم مها لكأو ندبلا

 | صاشللا ةلئاقةدالولا عجو نم كاب لماما (ىنملا) يب ص الخ دمك ب كنا ادا

 |عزتلاةلام تناكولو ةءيسطلا مأ ىنعب ىاما ص الهلا ىفأالئاق لح اض نيا كلاذو :اغلاو
 ميظع ظ ةةرقللا ضرأ ىلا لوسولاوتدبلا محرنمحورلانيئج صال نكسلو ةللأتم
 (قعملا) «تاينزو هميمزاودامجزا «تاهئادنت-هعرجر زوج رهط ىوزلوربثكا افسو

 ىريغدردزا در هو ىوتم تابنلاوةويهلاوداجلاكتاهمالا نورثا خلا تدق كلكم
 ا /

 دحاو

 هريغ عمجو نم لفاغ مهمدحأ لك (ىنعم ا] هب دالماكو ببنك ى اسك زج هدئلفاغ
 .ةناخيا هلب نأ ةناغزادناد هسوك خا



 ام
 معي كزوهىذلا كاذو (ىنعملا) قديح اسهناتةريبكم تبل ىذلاوهو ةدحوملا*ابلا
 ىذلا مالا لاذ هاهي يتمومتتب نم ةريبكلاةيسللا بح اس قمحالا ل الامريفغلا تد

 رظني ما مؤ ةسارفاور الخ !ناب وث نعريغصلا عماجللا درو «هغن لاو أ نعرذامغوه
 نءهلعي ام لعالم فن لاح نم ىلا أو كلاح لعي بلق بح اسوهىذلا كاذ(ىنعلا) رم فا ددوخ لازوت م وتلا دلادبلد بح امها »ف ىو هللا يفوت قطن هئارونب
 عيوج ىلع فاو ةيرشإلا ةملظو ةلغغ نم ىجغو هو ةيندبلاةلغسغلاب بوح تن [كلنال كلاح
 منو تاقفهحرههكن اتا ىنلالالعلا بنس لارحالا |ءماط هورارسالا
 ىذقلا كلاذناببىفاذسه ييشألو ىل ل ذسو تسا ىذراهك تسنت همه سكي راثو ىلهأكو
 ىم كلو سو ىشرأوه ىألا ندبلا نمهتلج ةملظو ةواخرو مغوةلضضوه لك
 .ةلصاس تناك ةلفخلا(ىنول) جب دب عيه يف اررارساوا دن .حورنت نوجدوبنتزا تلفغإل
 ايبا .الا لعب وىردبالتادابعلاوتاعا طلا بيساو رثدبلارأ سام نديلانم

 ةيفلارومالاو ةيديغلارارسالا لعب ةيرشبلا تارودكمعئ افص»اورراسواذس
 .اذانةلذغلا ةيورلا عنامنالةةلافنالو
 :ىم الش ةيملالارارسالا ؟سمناك
 1 يظر ل!نوككت امل (ىنلا) كلو ىلد شاب
 ةركهسم نيةلظلاولبللا نال .اطالو لل قبواليضمالا تم دعنااذاىنمي كلو ىللاطالو
 مترا حورلابدبلا ضرأ تلدباذإت اضا, رلا بيني لك ننمملا بمبتو لودت ضرالا
 (ىنمملا) مب همو كلالفازا هتدشاب نيس اس1 بسو تساءا-اكيرهإ ىوبانطعا
 تالرمعلاو كالذالا نمنوكيالو ضرالا نمنوكي طل حوأ ليلو لط هسيفناكتاكم لك
 نم ثابلطلا هذ_هورا رونعرجرمغتلاو تارو دكل أ نم امارجا لالفالا
 اظلا تءفترا ةفيثكلا ضرالاتعفترااذاف ضرالاة رك
 7 زا مه هتسوبب دودإل ىونئمرخ [لاشمو حورلا عمت دبلا لاحا
 5 :االب بطملا نماضي أ الصتم نوكي نادل ا( ىعملا] عدول
 أر سفنؤريغالبطملا ةفاثك نم ناخدلارثلاسألا قيم -تراظأناو ةرمحلاةئيشملا ىأ
 يئلاراثلا :اهسج نم نكيرل نام داكن أصعلاوأ طل اذك ةقرححلاةرارحلا نع ةرابعرانلا
 رندا لراملانتدبل اف اكن ملبندبلا !مب؟ىضتسي ىلا ةلعتشملا ىأ ةمهختسملا حورلاكى ع
 دشابلء ه طاغردو اطغرددا مهو ىوشم لماكلا اسجالا ةينارونل لصاو اه وهو
 تاياصالا ىفنوكي لقدل او« امت.مدعل طلغلا فو أ طلشا ىف عمي مهولا(ىنعملا يطق مباسارد
 اول الو ةرئزلا ىفاسعملا كردي ناتدذبلا ناخد نع ةر[يهوهىذلا مهولا الرتب كيلعف طق

 1 تصاردأب



 دول

 رم ىوتنم طغف ةءاسالا ىف قاب ةممختل ارانلاك هان تعلا فالخع طاغلا نع اوك ارداب
 رم لسكو ةف.شث لك (ىنعملا] هك تسن ديرب ,ردهج تغخزناجه تسنتزادو> لسكو ىنارك
 نع أهل بج الو ناربطلا ىفاّئادةفاطقلاو ةفما ةهج نمح ورلاو ندبلا تاذو سفن نمهتا|
 .موخةبلغزا حرس ىورإو ىو ندبلا ماهو أ ناندالا ةييغلارومالا ير
 ةكرح نم نوكمت هولا ةرغصو مدلا ةبلغ نم نوك_ن هجولا ةرمح( ىنملا) دوبارغص شيدجزا
 ضاسا | ىنهملا) هي دوب مهداور هك" ادوسرزادشاب يدوب مغلي وقرا ديبسور وف ىوم ءارغ سلا

 يعمي اديك ىلو» !ذولا نمنوكيه حولا دوسأ هنوكو مغلباةوةنمنوكي هولا
  سقو روما ىلع نط اسيلاراث ؟نم لال دتسا  ذهوءادو ل !نممحولا دوس نوكيد هب أدعي
 كلسووراثآلا باج الط عفترا ىل اهثهقلا نم اهعيج نأ تاع اذان ىلاعتهقلا عئسرئاس هيلع
 دنيمتامزحْ كبل ٠ تسواراث ىلا سرد ىوت ناعتءأ تاعو رثااىلا
 ارو فلالهأ نكلو اهب رثأ لا قااخو ىلاعتوهرانآلا ىلا ةءيشلا ىف (ىنعللا) « سوي لها
 ىلعرمالاب نول دي ورا نم ولذا مهو للعلاو باب الاوروسلارب_غبلاعلا نمنوربال
 ,تسينهراساروا تلو بي طزاه تن هراوآ|متسويزاوكز غم وف ىونشم نولوذي ورث
 اوبس هلال صاخم ل_هلاو بيطلا |نمهل سيل ايد أرو تقلا نموه سيل ىذفابال(يبلا)

 للعلااو بايسالا ىم سيل هنال ل اعلاو ايلا نم صالخ 4 سيل لعل ذك رنامدملا طاير
 لل ناك اذ !ىلاق هناك لعناو بابك لكى اويعر ظن نكساو هللابنيدفتعم ةيهبطلاك ابدأ
 ءالنيترم دلويلذا ةيهبطلا بهتةندفئكالخالو لاعااو باب مالا نمراعالرو ةنل6:
 ىاب «دازبمداز ىدآرا مود نوط ىوننر تلوم توكل م ميالو بابسالاو لامل ادق نم

 نمالؤأ فوناك ةمربطلا مأ نمىرخأ ةرم مدان با دفوشوولاذ|(ىعلا يدا خاتم قرفردوخ
 ىفهرظتريس و ب ابسالاو ىلاعلا سأر قرم. .ىلء همدق ا ءشاوىفأب ةيناثلا ةرااداوتاذاؤهمأ
 (وانيكدرا 2 ىوزج تلم هوا نيدد امن ىلو تاهل هللا بو ىلا جر ذتو عميل

 اضيأوةلمئئلكدو ولنا اولاق ةةسالغلاءاكسملا نال اند 4ىلوالاهعلا نوكسنالف(ىنعلل)
 لاقو لوالا لفعل اوه مهطمب لام دو بولا بحاول وهمي يتارج لهو ةءالغلا ك[ةدوحول

 لو بابسالاو لاعلاث يشن نكراتخلل لعاسفلاو هة:سا لأ لاقو لاعلا ذل ىف مسجشم»
 نهووفة:ل!لهأ لكشن ناكو لولا هنا بيم ا ىلا لاو ةلعلا نمت لكرو مط
 ملاعىلا ل دوو ندبلاةمب 3 ةوئاذان ىلوالا لعل بهذم

 بنا ىلا ماودملا ىلع هرظن تاكو لاهلاو ب اب سالا سأر قرغءىلع هحورلجر عضو
 ةلعلا دقح الو باب سالا ىلا تفتلي واني د4ىلوالا ةلعلا نوكسنالو ديرب ال ل اهذللا
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 قدصلا سورع عمال نم ىأ قفالا ف سعئلاريطب نان ىلا م قنتاترج ترو سو قدص سورعابوىقارملا يادث نوح درب ىو ىماذكه 4اس ذاك ذاق ىلا. اوه هوجولا لكن م
 قدصلاعمسعملالاعلا قذأ ىف هسحور ريطتىأ قنتلاك أهل بن آملا اهرهاط روسو
 الظل لثممم:لماكسلا كال ةعرملانلو غم لب (ىهللا) ب واىاب رداهياسس دوج دئقحم هواىاه ياست سام لوقع ليلى ع ايندلالاع ننهروبع دع ناكم الم اعىلاريطي كالفالاو قالا ! نع ةبراخلا لول و حاورالاكناكمالد تكد لب(ىسلا) م ىهنو حاوراوجد شاب ناك موا مرجيزاو قئازاوريبمكلل»» ىع ها اتواب اج أى تتةيرشيل اروصل انوكتق
 نام لاقهللا باك لاقىضغت ميلاقنملا ىلا اذاعم تعب ال لسو .هياعوطا ىلم هلا لور ,نامم أر الو هرب يقر مالو ص مصلل لاظا !عابتاكءبنت ىأ كرف
 عفتتاو ل داكلا عساناذأ .دلا هقدجلا مال اوالصلا بلع افق تأريدوتجأ لاق دش داق
 هك كرا دهم زو ىملاقا ل ولو دشرل جاجالفتامحرلا تابذج : دهر 4تروط هلم
 ةمالاعا جاو ةئلاو بكسل | نمةلئسم جارختسا ىلعةمان ةفرعم هلو صنلل انهيذ نوكي نامز لكد جملا (ىدملا) ي سايق د شي دئإن ترو ستاردا «سانش صن دأب
 رعد ساالعالاءرس هقلاانسد: هلك ة هريشلا ةدالاّقفأ الهيل اجاتدصالو سارقلاركتشب ال
 انلوةس لعن ندفو لماكلالمل ذل ثم نركمكبكيكي فينزل لوغملا بام نمئاةلوذ

 بحا مري ىف مم ذهاب لومي ماجلأفا .دملاو
 اياعي ةينابرلا فراعماو ةهل الاراربالا نان يلازم نتمكن ةلزنمب لكلا لع
 نال لما سايقلاينولعيهادعامو سدقلا رت «ٍ-اص لوصول داصا ا ى اهل لا ىحولا
 جايتح ا مهل قبيل عرصلا صنلاب ةنلاو باكا نب /1لئاسماوطبنتسا ال ةعبرالا مالا
 قريع ديا اتكس ابق قروسردلا صندباي:ثرج و ىم لاقاذهلو سانيا ىلا
 سايرقلا نمةربع ىري لانه تقولا لائم ةروص لامن دي ل دجحلا نااملو (ىنعلا)
 ع وهىذلا زحل كامع كلرتا قب اسلا تيبلا فرك ذام تل عاذاف
 .حاشيالوومتل ف لسو صئل ةبئرج 4ةعدلا لكل !لفع
 يفاذه مسايناب

 هولذمو سدّلا ح وريحووهو اذه توغ هسا ,
 ”ناجزا ل ثع إب ىم ىرءاظا العاب سأرغلاو نابل لعلاب صخلا
 .روثتلاو الاردالا خأ قزحلا رذعلا (ىنعلل) هي رظتزي زدوطكاروا



 مدل ارت تمت نوكتى م ةيفاضالا حورل السب
 ىلااهمو: :1 ىلا امو ةماالا ىلا ةرامالا ن 3 عاؤأب مهسف:أاودبكوارلعى فب اولمع نيذلا نطابلا“

 قريد زحلا لف :رثالا هاذ نمور .ارقعل ادوجو ىف رين ةيسدقلا حورلا نكسلا (ىنملا) هدنكى ربل فم تارثا ناز هدنك ىرثأ غمر داب لبلال كع مهلباقم لع تو لره اظلإءال عر دقتالورهاظلا "الع ولا ةيترلاواضور ةيسرلا ىلا اهو ةيضارلا
 ةيرملا فاكد امن وك ثكر اشو لرمبدشب زرتعاوكتداشناوكنقدصىأ حونك اتدس يلع تب يرشح ورا ناكتاربدمو سيئر هنأ ى داز قزم هفعجر دصت نمأي (ينلا) م حوبنانوطوكو تشكو عب رك حددوا د دصزاراو حزنا ىمءيف فرصتي و تدبلا

 منالملا نبأ ىعدماب ىنسعُح قمنافوط نيأو ةنيغسلاو را ن
 ةطساو. تداولا نافوط أ نافوطلا نملعب اونو ك تصل

 5 كاذر بولقلا لهأ مدخاوردصتلا كرتالاقيف نأ“
 لمعلا (ىنعلا) يكل نتسرو هروخ صرت زاررخرو
 شر وزانودش .ىدلا-ىبكر تاو كم ادعبديزأ ةيهلالا حورلاتا اذنمحورلا ارثااذكس هدا صر نم اد ديزل مثلا رون نكسلو

 زبخ صرب امنا :ةقي رطلا كل |<رايس بن لاا ذه نمو (ينعملا) هدشدنكا صرة ىوس
 ىأس هد ارو بناه باهإلا الرو ير صوغلا كلاذروو نمت هناي رئاس كرتو
 نمبي رملا لويقملا رونلا لب ضب لصد هنال لوبممربغ سلا نم ديعباروثلا ناف سهلا صرل ل سوزيخ صرفت هع الهي اذ لا لسوو هروب تاق هت |نة بسلا
 مادتسين ىتسلف اسردلاك ىرؤنياهكذ 8ع هتلعو سعشلا صرفأ ل سوزي صرشب ةعانةدرمج ىعياكو رغم سملا صر :ايراسهرؤنن مىتحلوةتوأ كبورغال سهلا
 .يودلاو فاس ضرالا ىلع سما م ةوىذارونلا اذهنال( ىنعلا] «تسلئآو١بشوزور
 (شاي) عا ءاد شارون ة فرغ « ابو شابدرادصرفردناهكسناو» ىونثم ريغتمو له[ اهفرذواملاسةيرشيلاو ةعببطلالاعفةنا .احورلا ىنعي لف ؟صرالا«وىلءوهىذلا
 213 قي رف نوكي انكم اهماذ فذ او سعشلا صرة فون ىذلا لاذ (ينعملا) فةوتلاو اريستلا ىعجبو لاامتئالاو لاوزلاو باهذمار ةروريملاوهو ندش نمي نوكنت نديشابىثعمب
 ةرهاظلا سهلا دارملا :.ةللا سهلا نمدارملاناكتنااع كف ال اهرؤدذالاسئادروتلا
 ديعلا لاذو(ىنملا] « بوكمتيسفارذزاوا ديعراو « بورغىدوخ زهر شاهد فإلا ىما|هراؤنا ىف قرغتسا سهلا صرير صقااوأ هر از َ :



 توم ا ةطساوبحورلا سه هنع برغش الوةب رشنلا بام هقت رط عطقب ال قيما ىلا لصاولا

 ىونثم هردُس برشبل هللا نم قارفه عغبال ىأر دصلا لع براضلا قارفلالأ نم صاخو
 اذهل مو (ىنملا) دوب كاخزاركت شك لدبماب « دوب كالفازا شاسا سكن ينضب
 |هناوأ 'نامورلا تاوعسلاوةوثعلا لالالا نم لس كاكا نيفسو نم ول_ةعالر ماولا

 «دعرفمووع ننال كى رختا همر رداع فاكر سمح وأ لات بارتلا نم
 ينازل نال( نعلا] جي نادواج شعاعش ىرر ظيزك «نكباتدشابتارك ًانكتازإل ع
 !سعنعامشميلع يرضي نال نام 4توكيالو لديبال

0 1 
 .1نوكي ىنهو كله هثء دبس ناو ءاملا ىف هنركماو هلا 1

 كيو ىلا "تايخاوردلا كلهم نب 2 8/7 :ىللاراملا تولأسأ ىف مالاو
 ماعلا |ذله لبجف دووم نكسا (ىنعملا) 4 كتابا نيردلا .ىاهرامكرد

 0 ركملاو عويس ءةزامالانمهتلا بأ 1

 مهشنأ تورو اسر ةفيقملاو قي رطل ارعوهو رصاا اذهىف نواعم, مها بيصنالا 1
 ناشركمإل كم مهلاومأ نوبل وس انلانورغب هجولا ذنب ونيةداسا

 ارقيفلا ملأو بارطغاالاو نزخلا نممهالصاولا
 هلهأ نان ةميممل ار صل هأ اوبل منال ساسنلا

 رينابهاممب نيردناوإل ىع هتمنوبر شيال مها دمامو تادها نار تام طل نمنو رثنإل
 8 :,رذلارميىأر لا اذهىفو (ىنءللا) يدنتكي«ىهامرصتنا اررامو

 ىأ ايمامراملا نواعص لال ام هرعس نمو تادهامنأو تاعأ ةرثكو
 ةنساب ةثيسلا مهفاسوأ نول دبيورارسالاو فراعملا مولع ر مج

 |رحرمت لمس (ىنعملا) يلالحر صم ةخومان أشرح « لالبىابردرعتن أ ,هامإل 5
 ا ءع ةزعلا بانج :يلل ارك أ ااا اال و لالملا

 نكمل



 اوتفر
 ناسحشياغلا مهراظتناباور صو مهن :راتىذلا نمىأ سلال لا لاذ ىف مس بهذوادوحو# ناكمألا ترم ىف راص سانا ماوص دشم لاح نعي الاس مسه

 نا (ىنلا) مات[ نيودرذكبتمايقدس مالك يزع وكب ركتماينانإل وثم لااأ
 ءابنتالا نالمالكلا اذه عتيالو ةمأب ا لامايقىلا مالكلا اذه نمتلك
 اهلذياهمالءنافسو ىلاعت تال خاو للا تان سباوغسناو هللا الخ !اوفلنت ءايلوالاو
 ديرما قوشدادزا الكمنال #6 ميثاانأل نءةمكمل| ضيف دنع نيديرملاونيعمسلابادآ ف
 ربع نم دزن هت ندر /ا روكي كنبة ىم جيشلا نأ نم ةمكحلا ناشي داز
 ف .ةمكسملا !مالكعاقسا نعلاللاب نوكي ىذا ىلع( ىندملا) نأ ثسئدرب
 لقسم هرركدو »ل. رت ىدنم ةديدعضاوم ىف «ءاعهرك ذراملا الكلاب هرركست
 ةحاصقلابل الع اربغ ممن كرغلا ظماوملاانل ىل اعنا ءاررك اذولورمعلل نمار اركتلا
 ارركم نك ولو حو رلاب هعاسقسا كلاس ا ىلعف نمحرلا ةروتسأر اذ عاتقلا ف شكتدرأ ناو
 (ىنملا) م دوشرزرركمباتزا الاغمدوشربرركم قرزا عمو قرش. ةمكم ابر شمه الا
 ناك ق ربلا ناك ايضدازمتلعشتدا دز لك نعي قربلا نمالهأ توكي رركملا عمشلالئم
 أر ركت هيلع سفو ابهذ توكيس هلا هزار دعم ىلءرركت الكب ارتلاو ىوةو»ؤايضدازرركت
 كيؤ دنبلاط نارازهرك وف ىو ةالل ءروحاو هئايلوأو هتلانايدنأتالكومهلات الك
 بيس لوسرلا لوامد-اوو ب الطف ولأكن ا(ىنجملا) لور ام جيزابتلارزا«لولم

 ءادا نالمثمأ ىف ىنلاكمم

 او قر

 , تلا فاوتبختنأو ناس رثا خليت ن ءارخ أتم قي لولللاكلاذ
 نامرح سو ثملا لوم ا !ىلءعسينشتلا نم فاك اذ_هوز وعيال بناجالا ب هءاولهالتانآمالا
 نياتكم اهلهال اهئادأ نع عاش ارخ أت بسب ةيهلالا ةمكسلا نم ةيولالا ةمكسملا لهأ
 | لير ىممل الارسا اذه نولئات (ىنعملا) هك وخ ليفارسا دئهاوخ عتسم هوكزارربهنالوسر
 كوبلطي لو برلا نطاب لسر مهوأ ىلاسعت هقلاءامسأ نم مسا نطابلاو نطابلاوهو ريعشلا
 يوصلا ذخأ ىلاعت هقاخ ىذلا ويلا نم مالا هيلع هنأف ليفارسا ةداسب عملا نوكيتأ

 هم ديغتسيل اهسماديرم بلطي دشرملا | ذكهو هشه ىسولالا مالا
 ) ,ىنعملا) ب تاوج لها ازادئهاوخىرك اونا .ىريكوذراد وخال ىمهديشبو

 قلخ نم نوياطب و أين ها نيهالس لم اربكو ةمظهو ةوحت نوكس «ةيونعما نب
 ىروخربهوكح ناس تلاسر زا« ىروانك اجيتاشاجداانو ىو ةياعرو

 لك اتةوك انعوتئأ مهاصتو مهمظعتىأ جورلاباهلح مهبادآبتأنلا ذل تنأ ىتح (ىنعللا)
 كيلعف عافتنالا تدرأ نانا معئعو عافتنا كل ل سدو اهواسج ىتلا مهتامأو مهلاسرنم
 1 مم ست ل ل م حسا



 ب.(

 نانةمق ارم ا بلط نيح ىسوم انديسل لاق فيكر مضلل انديسس ىلا ارتلأ مسهفم بدالأ: اعارمب
 وش ارتناما تآدياسرىك وب ىوثم ارك ذ ثمل ثدح أ ىتحْئث نع ىنلأسنالف ىنتعبنا
 نايلانولسوي ىتمهلوسرءانمأو ل !ءانمأ ءايلوالا نان( ىعملا) وتو دعك ار ناش شو ىش أب

 مظعتلا لاكنعةيانك اينعنصو امك ارمهمادق نكست ملكا مادام مهب ولقىف ةطوفحماةنامالا
 بدأ لكو (ىعلا) يدب تاوازن اشي اديدماك ه دنس دي[ىمهكتاش بدارهإلا ىم
 | نم» انه ورمل! لاق ىلا هقانالىل اعل !تاوبالا نماونأ مجال م هل الوب ةءتوكيىت»
 رمش لاقو بدالا هعم عار هر عم همالكو هل أسرو هبعكو لع عم سومان ديس فيكواط ادا
 ؛ وىيب قارثاذههألاقريص: ل ىدومانديسنا اف !ىهأ كل ىمعأالوارباص هللا ءاشنا
 ءارقف اوسيل للا لهأ (ىنعملا) يي ىنمرورثم ىادترا دوتزا« ىتءذخ رهزلد 0
 ءامأو ىروصلا بدالاب نوع مب ان دلا*ا ىمأ نان ةنم ءررو نهار كنس نوكسمع“ :نمالو
 وره اظلاةارعأ مهعمبتأتو مهطارناننطانبلا بدأ ك ثم نوبلطي لب ه«نوعنفيالو ملا
 كيلو ىم لاف ني رمثلا هنملاب بحلاخاذهلو مهنم .افتسالانومر حت ن ابلا بدأ اوعارب
 تايغرلامدععم نكل بلقاب( ىنعملا) ع ريكماونا ناطلس هكا اوتبغر فا
 ةئامالا عيد 1نأ ىلء مونم اوك لؤي الملا ىلع ناطل ا ةقدسيرثنأ
 3 بأ لب نيدهت كلا نيك أةلازب بر 1 ىف هرصحتالتب ونعلا
 اوله ىلا تانامالا ودون نأ كسمأي ههنا لاتىل اقم تنل هل ذ.نل فرامل كل اطعأ ىلاعت
 اهوليخيل قلنا ليهأت ىف نوعسب و اهنو عن الذم تجد نوك,ةعمللا ناطل ةقدص, نك
 لوسيا (ىنعملا) «ناوردناوركتمنالول رد « تانعمآ لوسراكا اردوخ بساإلل اى
 مولعو بلزلملايلارأ ديا دولاود اشرالا, كاتم م سرف ىأ اهلج أو اهرجأ كسرة املا

 انآ خرفؤو ىم اهططنر اهريس ىنعج مهلا عش
 | قويشلاو حرشلاوةداعسلا(ىدعملا) ي دهج شت 1 .

 اراثلا قدنخ ىف ءةمهسرف ططنو لول !ا ىلع تابثلا عر هدانع عضو ىذلاذلرتلا كاذلا
 دنك كو نان ارسرخدادوكمك 9 ىوتشمةيونعلا ءاعسلا دسقو داشرالاوةرعألا فوأ
 هحو رس رفوأ ةرارخلا ىف هني زعو همسه سرف له (ىعملا) مناع واله
 و هتخودتريةوربغزلار محو ىم كالذالا ىلا ج ورعلا دصغي يحج ةوع فلا ةرارخب
 لوشن » دنك يعور فام يشبك قظ ىوتشمراثلا لم سدايلاو ىزطلا فرحو ةريغلابوا اريغلا نع ضار.هالابا هضقتأ هنيه طبخو(ىعلا) يي هت ءاررو لش شن ةرسجه
 ارانقمادنلا ىفعضيالؤأ هيف تنعملوابيعءيلع ةمادنلا تلعفنا(ىدملا) يدم فامبثيرد
 رك بسنوح « م دعزاديو رناميش دوخا» ىء قوشلاو و ثعااراش !عرضيىأ
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 مدقلاب اص ىريام مدعلا نمزهظنالو تيثتالاوسفنةمادنلا (ىنعلا) ييمدق حاس
 لاقاذ ولون اعمشال نا دضلاو فقوتلاو د ةرغلا دضةرارملا نالءترارحو هته ترا ا وهو
 دوبومكق دع# سكس [تراسخوندركر ذحوار شيوخ ىو دع ىوبناوحرهتخانشإ»
 ارناويحلك مهفناس ىفاذه يي ىفنكمهبأةمويف نكمترارذوثسين نكميرلحو زاك
 هلمرارفلا الو هنمرذملا نكحبال ناو دعوهىذلا ةراسخ ناس فو رذأ العفو هشنؤ دع
 (ىنملا) جاردانالا تناويحه>رك ه ارريشكي بسال ىجهتلب اقم نكمالر
 مده نكلاناو يح سرغلا ا ناكو لو“ ,عّب ا ةحئارو توص لمت سر ءرغاا
 ةزادنادبدوخ « رونار هار شب وخؤ دع ءإلئماردان

 نا ءىشلا مويلاف (ىنعلا) جدي رجونادزدوج دفكتورب بش ه ديرب
 شيشح نم همزلام لو انن ىأ رو صل لثمالبل جرخ بدلا اذهنمونإربطلا ىلمردغب ال
 ءاييلوالار وضح ىف ناريطلا ىلعر دقبال شاف اك ة ريصبل ار صن فيعضا ذكور _ةو
 ١ د م تبغ قر هظيب رارسالا ممل لوانت ىلعردشيالو راهلاكمهنيألاا
 (ىنملا] يدوب شاف بانه و دم كرب .ةؤورش افخر مورحم همهزا وو ىونشم ىفاغنلا ذغ
 ىرهراا لاق ةرهاظلا سمو دكر ابسيتالذاناوبملا اعني ن ءانامرحت شأ شاملا ناكسذ

 نوكيدقو سصبلا ف فعضو نفل ازغتمشفختاو الاب ريطقىتلا شيف أةلناد_حاو شافملا

 ةريسلا شيف افخىلء قدس ى منار ملا هريس الل الاب ئشلارصب ىذلاوهو هلع
 نير فني ىفو دروخ مخز شفا صمرة هاون و ىم (لضأ مهرءماعنالكك ئاوأ) ىلاعن لود
 ةيادهلا بح اص ٍيرح فاصم,ف ردقيالةريلا شافخ كاذو(ىدلا] يب دركروسسمم شنان

 كلرادتيوهبشتأ

 1 نيعضراا ىف فنا ىلعمثاار
 ىلا عمجاررب :نيه_ضوأا فنيش اوال دةزم هلا تلدبأ تبكراس ساو نانا

 هصغشارب هشافتدلا دركم, وكىبأتف 1 9 ىونلم فمع يفاصتوشاذولا بام
 شافاتار وتو ةمغل حال اهرؤيؤذتىأ امسأر رق ديىلا سما (ينلا) 8

 هنرك « دوبوا لاهو ف طل تياغو ىم شاملا ةطصم ل جالت هر اذاس هدا نان
 *ماءاكضشافخ



 ((ذنف]
 كنافثلاداقنماريسأ لءتن أك نكمىحاو دعردقلا ىلاعو ”ىرهل اذقتالو ثااستثال

 شيروا تسهلبأ و دئكتساوح اذ هرطقإو ىجرعلاكةيادملا بحارة رعاك
 فتنيهلياو ين ةرافا نم لأ هزيح ف !جالرصلادئاعن فيك ةرطغلا (ىعملا) دنكىيربدوخ
 ( صفا ةروس ىف ىلاعت ها لاثنارسملاو مد:لابحو مداشعلاو للا نال هديل
 نا باذعلا مكيتاينأ ل بقنم) نارملاوه (مكبر نم كيلا لأم نسحأ
 ىتمادنى أ قرسح هلسأ (انرسحاب سفن لوقتنأ) لبق !وردابهنئويمتايتا لبغ(نورعشنال
 ىذلاّْلاذر (نعملا) هي دردرب نوح رد رفع هر درذكنشلابسزاوا تلي إل ىوثم
 ةادول ابحاسرارشا ىلءردةبالكأ هتك هتايحزوا ضنالىعلا ثيح نموطقلا يان
 سفن مراؤالا سمتقا ىلا لماكل اردبلا اذكرمفلا ةرجتةرئاد قرنق اذها فر كضصو
 ييباتف؟باتقاو دعوا و باتعدبنباباتآآ قدعاب و ىو ءوجورتستفيك ةقيقطلا
 باتفآلاوباسقآلا ب اتف 1قدعتنأ نما باتفآلاو دع ممل اعلااذه (ىنملا)
 قده تنأنمابو 1سم سمره ىذلا ةلاسرلا سمسو دعت: نماب ىأ سمشلا

 باتثكيزرلب# « شرذزكي انة[ ودعا ىجةلاشزلا سهم 3
 ودع ىأ هيكوكو هسه فجر متكوش ةمظعور ذو ماعأ يعدل دعام( ىنعملا) ب شرخخاو
 مدح #٠ ىدوخ اىودعرتاو ىج ئنلكمناح ىذا كنيسه نيااعلابر
 نيالا براقدعب تسل ةقيشملا ىف تنأ نها دءان( دما. يدش مزيهوت هك ارش
 ارانلة ماس أنا كال ىف كنا رمد ار اذ نم ,
 دردزاب « دوشكوا شزوسزابعىازطاى ع كفن تقرحأو ابطحت نكت اهلا بضع
 هتارحأ نمىهلالا بشغلار ا صةسو رثأثي لع بعهلا هللا (ىتعملا) دوش مهرب تشزوس
 ىرارطضالا توما دعبا هاب كل جال_ءالف مقل ا امولممنوكي ل هثلقارح ا عجو نءدأ كل
 (ىنعلا) جدري مغ مآ محر جارح هدوم د[ت حر ىفشنمحرإل ىو مرانلابقارقحالالا
 لمت او ةفرلا ةمحرلا ىر هرخل لاق مهل امدآ محرج اشم المدآمحرت سيل ىلا عتهظا محرت
 ىلاعت لاو مغلا نيء هزم ىلاعت هلو غلا دو يسأ هةمرداسلا محرتلا مدآو هلم ةجرملاو
 مزاح تمحر « كانهصفدشاب قولخم حروب ىوثم له الربا ةدارا ىهو ةمرلاوذ
 فيكتلا :اذاكلان ظفل نال ةسغلاب ةفوصو ءنوكس قولخاةحر (ىنعملا) الاب تسا هصقو
 مرد ى ا ناد :- نوح تحرز ىم ةسااومغلا نمةةيظتق لا ةجرام اوف است الاو
 ثيكالباولعا أذكى .ىارسب ىا ةطسن قويا (ىنلا) يب رئازنئوزا مهورداديا
 قدس هللا ةحررات نم هناسحاو شنو قواخلا حرت الزثالارمغاسبنم مهول فأن ال
 ةمولعمءايلوالاوءارنالل نكلانل نو جم هيفي ال فيك الب هللا حر لرغتو أري ىلعرتالاب



 لام ىزيح سنا دقرفإل 00
 ديلقتلاولاتلائلا لعل! نيبقرغلا ناس ىفاذه يزيح ناتي 90

 هب شكيهاموازجن دناد كك يل ع« شنحر ثورات ؟تسرهاطاإ ىع
 !رلا نم هدا. عدوجو ىف هنا :نمةرهاظ لافت نحر رامات(

 مراعي ىتمهادعام نكل.لل اس: هقار ونرملانلا لقاعلا لماعل !ملاعلا اولعي كل ذربغو
 ادبأ ملعيال(ىنمملا )يي لاشموراثآم رج دئادن سك« لاكفاسواتاعا ايدام عيشإل ىونشا '.راثآلا

 | نمهناروذيرطانل!لماعلاملاعلاو“اننالا نافل او راثآلابالاهلاكفاسو أ تايهامدحأ
 | ىوكمكرج ه ارشمطل نادت تي هان لف 1 موعأ

 |ىفادجو ممأ نال .امطاوهو ثمطلا ةيهام عيال زغطلا (ىعألا) يارتاوأ نوح
 أ 0 م ملعيالنكيلواولا اك“ ذيذلئثعامجلا 4لومتنأبالا
 نفطلاكلامتإالا 4 كفاسرأ دحأ لعبالا دبأوهالا اهتم .واهتيهام لعيالةر هاذا

 قوذ تيهاسدوك عىوتم اولحلاك يذل ئثوه هل لوغتنأالا عامجلا ذب
 وك .ةىتمديسابو عاطماب يسال ا

 3 ام اولا

 دئادبات و ىوثم عامل
 ةذالاثلا نملذطلا لعب ىج (ىنعملا) ك لاح يع ابهتنهامدل اديك ب لاثمزا ارثآ

 .نيعا نيءاب لدبتهستق ودعك ىأ لاما نيع» لناوعامإلا كاذ

 سو ىولم هلام نيعوأ همس
 :نافىنعلا] «تسيئرود اد“ ..كيوكيرو

 اوريثقلا قي رط ىلع خلاب ئاعاللع اذ ةنكس»عر 5

 وثم يا ا ) 2 ةرسريفوح
 تلقنا ( (ىغلا) م ةروهشم ..همو ديشروخزاتسه ٠ رك كك اذننو .ىنرأ ,كيرك

 «اهباتكرددرخ ناكدوك ف ىع رمقلاو سما نمرهمشأ ةلاسرلا كلف :لعأ اليك
 0 00 (ينعلل) «ءارضردةج ادار

 همدان 2
 0 ايو ايصقب ىلا نم تي نولوب و مظل نارها مالسلا هيلع

 لوقلا ىأ هتعص عت (ىنعملا] يي فشكحويزا دشن تيهام هجرك « ف سو ىور زاوتشيئاد



 < قم لساو فراعزماعلاعوأ,ىن نم لام لعن ونةرضح ىنفاياحؤت لعأ فيك انأ تلف تار(ىنعلا] يف ىا أر رادناديناريصه ه ارجوا دج نميركمب وال ىو مالسأا نين و يله هتيهام ف شكور اق واو بي داححاو بكذا ف فدمولا هجو سماعي
 ةلمةقرعلاو معلا نأ (ىنملا] بار ليفارسا دما ذك شب ه ارليفتاددح نم مكتلروم 9
 أ كلا مظعف زيغلاكوه ىذلا لءأ فيك نأ "مرح
 .هاسجنك « نآىو نزات سار مه .نس نبا 9 كم امنية ساةمالهنال
 ارهو هجولا لاذ نمو دصاضيأمالكلا اذهنالنإب (ىعلا) يينالفىا
 ءايننالاتال اةلطم مالكا ناهز فتالةماعلا لاس تايهاملا لاردان عزمملا ىمعاي (ينعلا) هيركم لطم دونا ثلا و وبمتايعام كاردازازبعإل + ةيهاملاب

 ةلاردالا الاردا نعزمعلا ولومي ربما بل ةطساوبءابيلوالا نم نول ماكل اه نوكيا نكلو اا يهام نوكرديو ةتباثلانايعالارارسأ ولعب صاوحلاو ءافرعلاو* ابادالاو
 ازمه قوافل لعةباهننكسلا ءايشالاتايهاماوطعدو مثلا فشك ةسبلغب نول كالاو كاردا
 ةرماساو ةذرعملا لاكن مقا ىفةريطسا هل : زاومف يزارغكلا باهولا دم يلا لاقةربحو
 ثايهاملا نمدارملاو انايع وكمل مكس نيكد :تايهاملاّرسّرسو تايهاملا الا (ينعملا) نايم دشاينالماك م شح شيب« /نرسرتتوت أذهان هكنازإو ىم كشالب ىمعا
 .ىلالا* مسالا نابع ال ارس نكت لف ةي ولالا داب الاكس نمو ةن انت اتايمالا

 ثالاوءامساالروصلاك نايعالا ثر ءراسذهئامم |تاغيط ىفثر َت
 ةطساوب دا, ؟رم لنور تاذفاىلاءاهالارس نمو تبان نايعالارسسىه يتلا ءاممالل :. قصر ثلاءنول د نسي «ايلوالا نمتايهاملارسر.سنوملاملانةنباثلا نايعالا
 نموه دعب وأ هلبذهقاتيأررالا ائيشت يرام نول ميو |عوفرعيو ةغيقحارارسارارسالا
 تاذو قحرسزادوجو ردؤو ىممهلل ايشالاانفرعنولوغبف هنافسرهئ هسا مواع لاتباع دعب رثؤلاب زاثآلا نوفرعي و هللا اسوأ, نوذصتبو'انفلا دعم قا منوي ن ,.ءايأوالا
 باك لاقو ىلاعت هتاذ كاردا مدهف نملك !الفرمعا ةريضمبلانها ارداو راصدالاب هراسباو دسبامتاذ مهفو ىلارس نمدوجولاملاع ىف( ىنعلا] وكر اسيتساو م«ةزارزو دهرا
 عجريالل مو نمو لصو ىده ةريخلا نوكعم فو نمو دا لا عم فقو نف نير ئاوملا
 م نامرعتزل دان نادكبنوحإل ىوتثم بانا فك دمع وجرلا لاسحلا نمتالا
 تح مهذسوو ناقل تاذ نوكتام مهل ارهاظو ءثا.لوأو هثايبنالامولععتاك ل جراما نم !هتاذو قل ارسىأرسلا كلاذنأ اىل(ىعملا) كب تاجندئام نك تسي فسوتاذ



 مز

 لةملاباصسأ زعنكلو ىلاصت هتارسوتاذفناينئالم«ةسوو مهتاذ نالمراحلا كت نع
 واشوكد لاحم لي وأتزف «٠ وكوتسرو دنيادب وكن ىونم ىفنع قزملا
 ىلع تاقاو رثسلارو وهل ىأ ىلا تاذو قل ارسوهو اذه .القعلا لومي (ىنعلل)
 متضب نوكيدأ نك لكشم ىأريبكىسعمب ةسب رعلا فاك عتضبوكديعايلوالاو الا

 نال همسالوأ اليات عع لاي وأثالبى يمس ىأ ةرغألاىنمع
 لام ديت سلاح قوف دفا «لاح سس ىاارت مدي وكب طلو ىونشمل هال دع
 كليقأي كلا. نوذداك املكلاملاوخراب قزملا لمعلا بحاسا: كل لومي بطةلا (ىدلا)
 .| ىاعتاورإ ىونتم ليف ارسا بلف ىلع يمل اعلا برد رات ترمه ىلا دحاولا باقلاو الام

 كلت رهم ىّتلا تاعفاولا (ىنعملا) دوغ ىتلاعممه
 ةلاحلا ىولعلاو لاوحالا اهلع سم كلاس ةاديفالاكعا

 نوجإلاكم ريدقئث لكم فا دال ارو اهملعت اهابا يلع
 نم قامت لادا (ىناا) شح نكمدو خرب ٠ عنا ةزمدزت دينامو
 ةئطابلا سمحلاو ةرهاظلا سمانا ساوأسا ىف وشر :ريثع نمل صلخ هذطلو همرك
 ازك سدقلاء ارم اوببح اور ريكت ملا ل ئارساىبك 0

 ملا هبت عجشالح اوكا هج 9

 فالثخا نم تايث الاو ىنلا ند
 يس خا وكمب تالا ضان ا قدرك لاراب

 :الا تايهام ةفرعم ا ذكوهجو نءمتفرعممدهوهءحو نءحوبةفرعك
 0 ندو قالط اجو نمهيتلا سيكو

 (ىننا)
 مرسلا ةفلتخدح ولالا ةهج

 !نوكيناب د اولا يدل! ىتو+ فالتخا نأ نك هان تاب ئارخآلاو ىئامدحاولاةرركم
 :..نلارو ايغنمّئشل ةبسنلابوالملاب وج نمو ,ءوالهاج ةوج نوواملاعةوجن نم
 | ىنعما) ب تسنيم هودرهو تسنابثا نو زا تيمرذا تيمرامإو ىم امرت
 تنثستابث الاو تلا نملكو بسنلا ةوجنمتابثا اذنه تيمرذا ىف ! اله ىدب>اتيمرام
 مارب سيل ةقيقلما بحبو ماو رهااغلا جنم لسوعبلع هلل ىلسهناف دحاوئتدوحو ف
 00 اول ورا اكمل رباب ال6 ت1 دباب دقق ةحناحخ سن انقا افكتالءابسحلاب(تيمرذ زيوت نيءأ دمنا [تيعرا و١ لاثنالاةروسؤ ىلاعتهشالاق
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 كاذلعفمجلا كلذ لاصيأب (ىيرهقا نكلو) ةيمرب ريثكلا شيلا تويعألجالءابصملا نم
 هكىدنكمفا هون ٠ دو ونس دوج ىدتكماوندا » ىم نلالح ىسهتارافكلازه

 ةقي شلال دب تناك انا اهتيمرتن أرهاظلا بسحب ءايصحلا كل: (ىنعملا) جدو -توق
 دوىّدحاردازمدكرو زو ىء تيمرذا تيمرامريس.ةماذهو ةرهطأ قللا تال عزت

 ارادمودح مدكنباةوثا نوكيهنال (ىدحملا) هيدوش رك شل تسكشا لاغششم «
 عرش ىرهقل نكناو عما ذهو هقردقلا نكلركم مازجما بارت كوك يالا

 اناس
 'ارهاظلا بس (ىنعملا) «تساو ررشنابثاوىفأ
 .3ل1نيذ فه نمو نهض ىأ ا:مر اكسل مزاهلاوءابسحلا راكلانيءال
 .ه.ىئرلا ناك ةردقلا ةةصرهيببحل ى تال ىلاعت هلا كاذو نئالىلاعت

  ركسعلا ماهل نه ىلا مسج

 ودب نأكل قا ىرينا ضئاوذلا ب ٍ
 ف قافصب ا:لابو ارهاط ف صتيف ىرش ماهقهإلا ءكال[[ث راع باع يتب« تيلغىدبع
 نأ لوسرلاب قالفال 1 ل ءئاضعأو راو نوكتق راو ون اضعأ عي ج ىراونأ
 ةروسىف ىلاعت هلوة ىف لوقتام تلة نان زل نكتلاواتسيقيرخا تيئمرام «تةيق قدس ىف لاقي
 لاقنيلالد ىسهتنا مب :5 ىفه:» ,مهءانباتوذرعباك )ادهم ىأ (هنوةرعي) ماعنالا ةرعبلا

 (ىنعلا) م مهدالرا الامل الانوفر ع ىع هرارسأب هللا انس |
 مهقرعم عمرا فكل نا لاخاو مهدالوأ مجلع 5 :الادادشأ فرعي

 عدلا ثيدحلا عم ضراعتف 3
 ناركتموناشرذلا ددوخ نادنز رفو> مه ىم لام ىربغ مهفرعيال ا
 ليلدةث ام مهدالوأ مهقرعكءايبنالا نوذرعينوركنملا (ىعملا) مي نان دسو زياد دس
 (ىندملا) م دلنز منا ديرب ار تشي رخو دن ناهيدحو كرز كيلو ىو ةمالعةثامو

 عقال وذ ىلع مهسفما نوي ريشي و لو هيلع هللا لس هنوركسم مهدسح نمو ركسنملا نكسا
 # رظفىرف مهفرعبالت نك ه كد ىابدتوجت نكن رعب رجس رو ىو نولهاخب ىأ
 ىندقلاثيدحلا ىف وهو رخل ىفلات ةوفرعيىأ فرعي ىلاعتلاق الم (ىتسعملا)
 (مهءاشبا نوفردياك ) ىلاعت وق لانبدهلا مخدافم الكنا عدف ىأر دف ىريخ مهقرعب ال
 ًارونباروثم«بلق حايسمءناكنؤرهاظلار ون نمةةرعم لاف ىوقأ نطاسبلا رواق س1 ارونب

 بادكلا
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 يلا عتلاتاكمهاهس مهفرعي ىلولاوأ مال لاهبلعىنلاهوىلارطتاذا تاممالاو باَكْلا
 هسيلعئتل مدنا لاقمالنيهقادبعلاسناك مو مها مسهفرعت مالسلا هيلع ىلا
 باتكلا ل عأ سميع .( مهتم ناو) باذكمجوب سيل هناتلعدهحول ترظنو ةنيدلا مالسلا
 رهاط نم(نولعي مهو) باكا ىفهوأرنىذلا (زطا تكلل باكَلا مهترؤناوطغ ل نم

 ناكامشلو ىبهتاهتفرغم قح هر ارو سيل نأ .كيلال نكلو ودمت

 , جا ىونثم ةفرعل ا قحىلولا
 كولو ايل والا مهع الم يا كارب (ينلا)
 مهلعالتاغمالاوةب ,رمتلا نفى اغسو ىفاهسأ ب ابقتحت نو:لاب ونونما تسصون وفخم

 (ىنعلا) ار حو قاديو فادبمك .٠ اهو تقم ناريك تيفيز هؤو ىم ىلاعت هللاريغ
 د وتقلل اذ هما ةيسلاباضبأ

 رونمالا ةيهاملاو ةقيقما هجو نمهلمرالو لغه از لقنلا هجو نم لعت ىأ هجو نمملعنالو

 أريغفلا"اشب وءانفةلث ناس اذه: '-شرمرداىانغب انف لوو ةقرعلاو مهملا

 نير ردنا ش ورد » تدين شوردناهرذ رئاةتنك » ىم كلاسلا
 |لئاتلكلا !لاوح أن لاو لارا ساب فراع ميشوهو لئاق لاق (ىنسعما)
 2:1 !نالإلا هلا ىف ريم الفراعلا هللاقةغب رطل ارارسأ نم لفاغو
 ةقيقملا ىفاريتق سبل ادوحوءرهاظلا ثبح نم تاكناو كامالو

 مهللا) م وهف سوردو افسو هتثكتسبن هواتاذىاشب

 ةيوهلا ف ضو قامو دءمراسهذيتاذ صو و هتيموهومدوجوو دوجومر مثلا الاذوعم
 .ة-دها شم ةيئابرلا قالخالاو ةيهلالا فاصوالا ىفايلكى غم

 ةنازدوح» ىء الث مسرزلاو مسالاالا4 قبب ل هلل" ان قا هلعا

 عملا ةلعش لس هدوحو (ىعلا) باح رددشإت سه ا
 ىونثم ادوجومنوكي وامو ده ءنوكي باسملا ىفس ملا ماذق يملا دو

 تح ةدوجومهناذ(ىعملا) جب درت ازدزو ب هبفي ىم عرب » رك اونانوا تا ذدشاب ت سها

 (رءاظلابسحتاذلا دوحوم هزوكلررشلا لاذ نم قرت انط فمما ل ٠ث ىلع تعضونا

 اذهبو (ىنعلا) يلانفاروا باتق [دشأب درك ارث ده دبي شور دانت سيئإل ىم



 تعدم هتف و هتساخنال ءايدرشكسحلار دقلا أذهب

 كل ؛دهشنمدسودردإ ىونثم رخ لاو هروىلءاهرون#
 عضتالدجئنموئامو (ىعلا) ير تثكىوردر ىدنكماردتوج « ل هسقوا

 ته «ىثح دوج لخ مط دشا تسنإإل ىم هيفلخلا ليو لسعشي ولخ
 هيعمل علا تالا معط هيكنوكمالل #هلاذلاذقوذنال( ىعملا) هي ىثكرتوح دوزف

 ٠ دششو مب قوهاى ريش شيو» ىم رخآل اثموغبترأا دئازم ددق هيرتالو ف دبو نوع ىف
 ىلا دوحوراسف اشو هدمراس ىلع سبسماّدق(ىنعملا) يمدششوب ورواتسهرد شيتس»

 ىونثم لاقاذ لو ةقباطلاوةلثاألالموغتل لاثمالاهذهوأب رست روت و
 سايقاذهر (ىنعملا) يبدا كريزاهتتسقتم ش شوج ررراكردتأ

 رده النعي شعل ةبا ةوموهشنم لعب ٍِك -
 هلاصولبل اطلارهتاقس: ف راعلل نكم فيكو هوجبولا لكم هقوشعم ةقرعم ىلع قثاعلا
 نمنركنال4ةفرعمالى ذل! قشاعلا سايملا اذهلمعتسا اذا هناذ نايلغل انهموفلا

 ةفكردار شيوخ و دهج ىرب بدا بو دام ضل كم قشعلا لاكن ملب بدالا كرت باب
 فمظتعشب بدأالب كرت ءاغلا شين (ىنلا) جدنكيمهش
 ااف» ىم برغل |لاكل نازيملا ةفكر اعتسا
 اناندلا ىف (ىنعلا) ينانردوزسك
 : دكا نيل ءأذلتا ب عامأو رهاظظلا

 بولا امهو يشل يفتر قالوزما بخش اضيأ (ىنلا) بداري بدا د ودا
 نملابلا بو هضقانمو بدوا اًدضرهاظلا بسحب بذالا لياقن ال ةيسنلاببدالا ل ءلقو

 (ىنجملا) ب ىرس مهشفشم وع دوك و ىركتبر ها ظوجد ثايبدا ىنإل ىونثم هفقاوم
 ثيثأ « ارجشأ ىوعدلايمنوكل هل نير قشعلا ب

 ةبسنلاب هلك اذهو ةينيقثالا عزاتسم هنوكل بدأ لآ قو ثعلاروشح ىف دوجولا تايثاوا دوجو
 ناطاستاش بي ىوءدووا « تاك ىومدىركي نطاببنوح إل ىم لقعلارهالظل
 ماَدقءاوعدو وشاعلا نال ماعلا ىف ىوع ملا نبأ ن طابللرظنت كنأ ال( ىلا يتسانخ
 تسينوءانثليل هدوبز ءافرك اديزديزتلم ف ىم مدعوءاتن ةةيقملاناطاةوطسىلخ
 ناو هاةديز و ضام لعف تامنوكيديز تام بارعاىلاترظنناو (ىنعلا) يدوب زطاعوك
 ةايحلا نع هلطع ثوان لب توملالعشم موه ة2.ةلسا ىف نكلالم انوا ةدهاقس> ىلءناك
 2 اكسو تاكا ذك ىلاعق هللاوه لعاسشلاو



 - نمديز لاذ (ىن#عملا) تلتاةشنومولوعذموا هندو
 هلجايلغات و دشرووةسدا: وكمل ءانإلا ىء 4لئاتهتومو لوعنم ىمملا ف رهالاو
 9 .انالاعيج تزاضواروةمراص هتاف وكتاميل انلا (ىنعلا) ييدشرودىوزا

 لا والءانبارعالادعاومل ةبنلابديز ناك انفلاو وحلا ةبتم قلو :ديعنا
 قو ثعلل ةبسنا رو بدأ ليلقرهاظال ةيسنلابقشاعلاو الوعشم

 اعلا وكلش اعلا ف قوشعما نهتر هذ ةيقوشلا لاعفالاو

 شةشعزابناب مب زا تعرك ارا ”زاودشمهتتكناهحردص ل يكو سل لاقاذا هاو قاب

 ندومهتاىذلاابنفاردس ل يكوةسقناس اذه يارناةشاط د شال وسنأوجراكدكدشك
 لهس ايندلامانالابلاةيصمواراخض ىلاءهجرأ ءةثع مارا نم برههحو ر ىلع هفوخ

 منا مشرد زاتشكدش مهتم « ناوجردس: دئئاراضمردإو ىونثم قادعلا ىلم

 بيس و مهتاقشاطوةل بهتربذوو بئاثو ليكو ةناهجردس عما ناطلساراضف (ىنعملا)
 9 ىم هبصتموهترادس ىأهردس نم ىئتخاون اطل لا نمهفوخ نمبرهةمسهلا

 ةرشعةدمراس(ىتعلا) م«تشدماكن ات سهكدكناسارخ كه تشكينادركرس لاس
 لاسهدس زا ىوشم راغتلاوىرا#لاةراثولابجلا :و نأسار ع ةراتاريمتم ماوعأ

 ليكسسولا كاذماوعأ :ريشعدع(كَل] قار ماازتفاط تشكو قايتشازاوا

 -ىوتنم قارذلامانأ ن ءلمهتلاوةةاطلامتعز السمفا | لاكن م هلكول بلا قشاعلا

 الاذلا# (ىغلا) يدناثنارتعالخدناةكرسم و ملامتسينيز مق

 ةعالسملا دودي و لسع ىتمريكتفلاوةقرفلاَق حك كك بن لا ذه دعم نم قشاعلا ليكولا
 ىوتثم ةبحلاةحاسفلاةماللاو اهكسيوا

 ركعم ةحلام ىخارالا نوكس:قارغلاب انء(ىنعلا) دوش وريتوهدنكوا

 ىثت 1 « اوددركمخوازفااجدابإل ىوتم اركعمانتتو رذصأ ءامنوكيىرامجلا ءاملا

 هقارفن م نغعتو مخداذا حورلا يح ىنعيازفا نابي ىلا (ىنعلا) يابهددركىرتسكا

 نوكيد دقق مأ ض وهو ابولا نم صخأ نوعاطلارجىبا ظقاملا لاثءاب يتوكي حاير
 دوش تن توح غال ىمادامروءانه نوكت بطحلاتاراناذاراثلا ه كوكيالدةونوعأط»

 نسما ىف ةنااكتاك اذا مركذلا (ىنعلا) مب ضرحر ذناوا الر تازيرودر ز « ضرلاراذ

 ,4لاىىعي ضرحردنا [طئاسرغسأ قر وو ضرملارادنوكيمسرلا قراثاذا ةوارطلاو

 /قارقزا كلازدل معو ىو:ئمنزحلا هباذأ ىذا ضرحلا :ديعوأ لات ىرهولا لاق ءانغلاو.
 اشيأءارحالاق ارق نم كاردلا فعلا (ىنعملا) هي ناكمتسكشازا دئاربتوج مه م نانتسودأ

 ىم هدهيزسكستا وة ىذل ثم ىأر يتم برط شما هسوفرشكتا ما مخلل مار تناولي ل ثموهأ



 (ىنملا) «تسدشازرل « تسادش تازوسنانج ترفزا خزودإلا
 ةايحلا نع قارغلا نم عش ريجيم 1تسح نارألا ىمزأكا

 « رارش دوج قارذزا وكم رك ل ىوتم اثعنمراصاذك ةيناعسجلا وتل
 ىلارانلاوررسشلاكوهىذلا قارغلا حرش نملفأ نا (ىنملا) . ييرازهدسزا دوب

 «سفةنز مكوازوسح رشز سى مالم قس ا ةئام نما دحاو توي ةمايقلا وي
 سحاوقارفلا ارا نمر ةتالفاذهتلعاذا (ىنعملا) مس ووك م سبرإ_بر

 هجرهإل ىوتثم ل اهثدلال ميمو هللا ىلا طرضتما
 يف هتمرستتام لك (ىندملا) «نامزنكشب

 الاذى لاسولاباذهكذف ةقرغلا باذ

 وهلا ةسحرب

 0 طقفلتو هن ماكشتالو سفنلا

 ناهحردىدركوداشكوزا

 00 بهاذلااوبلا
 ام عشاال ثنأ وزي نيو رغب ئماضب أئثلا كاذو (ىنعلا)
 سدقلا يردد ئادببو 0 لأن ةرعاسمأ ههنا ىلع هامرذو هقيسسأ

 ناب قاذه يي ىا.هت حميم درك نول ظغو قب هربت فور عمربن ت تروسب
 مم لاسسةغاو ىرعتقو ناسا: هر و1316 يس سوهو سدقااحو ر روهألا

 نيح(فا) اهربغىأ (عم) ) تآردللا (بامللا فركة اذ كامن ّتالاقامرلا
 مهتود نمش ذعان) رادلا نم قرسشل اوخاناكم تازتعا ىأ (اسيقرمش اناكماهلهأ نمتذبقنا)
 ايلااناسزاف) ام 2 امسأرر فنلء رتسن ارتست سرأ (ااص

 نمحرلابذوعأ ىف تلاق) قاما مان
 ىربكسلا نيالا نلاقي 3(

 دنع ىذلا (باّكلا) مآ(ى) ب بتك اىأريدقتلا لن عسباطلعا ايسنمةوتدحلا (كذاو)
 ايناللا لهأ نمتدرغتىأ الغ تذبتتاذا) ميم ةلاحىأ (ميرم)لزالا ف بوتكم
 ارردلا لاذ س(مباج مغرد نمت بلقلاوعي (ارقرانكم) تقتو

 امور ةماكتا رون ىف" ”انفاوك وبان ةربعي لا
 (انوس ارشناول

 .كلارؤ مودع الع لد عقارا



 قرو ميم ديدول ىونشم ىلاعت هما ىو -ام شمت
 ةايحل اةدهن سحلاةدئازةروص ميمتأر (ىنعملا) الخ ر دياب ردوا

 شيلا ىم بلقلاباذخآ اربتك تركي بحادادمابارثكد يع
 نمديمالاحور(ىندملا] يي نيمالاحو رنآديشر وخو همن

 مبان فرخ تري نيمززا إو ىمسعلاورمغلا لئمميرم عاد

 ةكيهوةنسح ةروصب ضالا نمنورهظ نيمالا حور( ىعلا) عك بانك آديور نر ركن ان
 رهنر» ىرتم قرثلانملطي وسعاوهوباتقآلارهظي وتنملاك ةغي ريش ةفرطل
 اذهبي ربح ةديسجج ءرمتأر الذ (ىنملا ) يدافزادبسرودومته وكم دانقو امترم ىاشما
 فسوبك قروصو# ىمداسفلا نمستذاخوةنابرع تنك اجنالناغرا اضعأ ىلع قو لكشلا
 هيلع فسوباهآرولةروصت أر( عم ا] ناز دوح ىدير,تريحزا تسد و نايهىديدرا
 نمطقو هنريكأ ءن أر اف ىرق- ىلع نهيديأ نعطخ تلا ةوسنلاك ةرمخسا نم هدي عطقلان اي مجالا
 مطقنميرمتأراسضسوبئ اولى ميكب كلمالا اذهناارشنا ذهام هل شاس ناو نهيدبأ
 تبن (ىنلا) «لدنرس درا ايت نوصاو لك وادببوربش شيب لكو> مهو ىم هدب
 نماسأر فرب ىذا لابخنالثمروغل (ىل* بآلام رولا تبن اك ميرم مادخل رجا: ديس
 الف (ىنعلا) «ىدزاءانب رد مهع تشك نيدو دو درا مب م تشك كم بالا

 اظنمل طنا تلاقاهركسلاتن3و تركش | هدقتآل ثزاسةناطللا هذي لب رمج مم أر
 « ببج كايتآدوب هدركتداع هكسنازإل ىو هلبوسنللا[ للاب نه

 الؤأ تدانما فيظنلا بيطاةي-اسلللتال(ىدلا) يببغىوسندربت رتب ررد
 ال ىابيغلا بناج بابساللا ميدقن :«رولا فاس ةراهطو اهتذعلاكن م. ىأ
 الات داتعاىأ اهلامعأوابابسأ مدت ةم زولا نم ةيوولا بيغ فرطا
 نامزاس هارت لمد دار امج نوجإل ىمىلاعت لالا ُيقلبالد] كل[ لل
 |ىأ ةرارقالاكلمايندلاميممانت ديس أراماعىنعلا) يب راص-ترض»-
 توجوتو هفنأضااو هللاىوسامعىأ اراصحنيهطاتحلا نيهزئامحلاك ةريضأا كان نم
 (ىندملا) ب شد سقم ءار مصخ دبات ك م شدشاب صح الم ءاكانإو ىم اهتيلكماهفلادلش

 / ىإ رط دجال مصل تا نا ىت-نيتمراصحو نيصح نصح مب را ىلاعت هللا ظفد توم !تقوىملا
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 ابلامذب (ثروي) ذالم



 قلل

 ذاللاوءاقلالا نم نسح اا راصح مبان: ديسرتل(ىنعملا) رايتدخالا نم (ديزكرب) ةعلقلا
 هنراةخاةعاقلا كل: برغل زم مقتسم طاريس ىلا ىده دعق هللاب مصعب نمو ىوخ ىلع قاحأي
 تأراسل (ىنعلا) 6 زودريتاهركج دشحوزاك « زوس ل قع ىاه ءزع تآديدبت وجال كم
 زودرب# دبكملا ا .ممراصل معا ةقرحلا ليربح ةروص ىف ىعىتلا تازمغلا كلن مها ديس
 هوسبتو لوذعلا لب زنىنمب.ماهسلاكدوبكلاح رمغا_متازمخ نان مهسلاب سوري ىأ
 .>و(ىنعملا) يدش ششي .شرهناورسخ ه دش شوكردءةلحركشل ءاشإلا
 لعل نيطالسوا دع ىأ ذاب ةقلك هركسمو ناطللا يراص ةبةرمع مالا هيلع لب ربحا
 لالاساي لب فيكفهثل توصتعا لبميل تفلت ل يسما:ة دوسان عم لةعالب اوراس لاكلاو
 (ىنمملا] 6 قديمدادارردبنارازهدصو قريشكرامماشنارازه دسإو ىم هتلاقي رط
 بيب اوكا وف قالا ءادف مهاطع أ رديفولأ ةئام مكومتر كولممراسن أطل بفولأ ةثام مك
 م ديز مكدن يتوج شلك لع ٠ دزمذاناردرهزمىفهرهزإل ىونشم هتبتو هقشع
 لاكلإ.«ولمملا ا مح نع سمنني ىتح كافل برطموهىذلا ةرهزرلا مهاةراسمال (ىسعملا)
 ًاديموه ىذلالكسلا لمه تا عمرببدتل اول هعلا نمل طعتي وانو هريسي هاربا لكلا لشعو
 اوئئنغالهلامحاو ارو سدقلا حور مهل لمتول مارجالاوكزم :ثعماو لومتملا عميجريب دن
 ديرملا لاس وكي نأ ىفبني !ذكهو هتمهقابتذاعتتما مر مانتويدو الرا دتلاورمبدتلا نعاو خو
 ىنعلا) ب تس خو سوا هكمدار مهكمدو تستوي وكمج نم 8 ىم قداسلا
 * ؟مرهاظملاناامالعانطابلاىلار هاظلا نم لات هموت لات نسوي لوقأامانأ
 ةيوانم مي ىثالك ىلاعت مالكق رحآو ىننكسأ ىأ بطبخ فير تلا هفسونانزأ-ارو ءاظا
 ملا ىأ سفتلا لحوهو هكمدهلوب رك ذو هفشءتارارحص ىب رح لانقم فاطاو هءالك
 اثنس فورهل اكس يل ىلا عت همالك الاو [انس فر اعّتموا :تاماكلا نممغلاب لام ادارأو
 رايثلاكاةنانداأ (ىنعملا) مياوريماملطابمشنآزا رودووربنمرلبلد مرات تادودط كم
 نم هلاامالء بل !مالكملا زن ءظن هحورهتلاس دق لزنذ ةراشثلا ىلاناخالاة ببنك هللا لا. ةيسفلابهثح ىذا نسحلا لو ربج فا ضر رانلل نادل ءاثعىأريداهلانأو

 دوحو ىلع لادقلا ىنملا نع :رابعناسنالانا ىلع الك ع ةراسب هللا ضيذ
 ناطا_!١نم دهب رانلادوجو ىلع نادال دبأك ىلاسعأ

 ْئَدلاوْيِدلا لاذ ىأةلوصوملاوأ 1 9
 ادخل ىو ىلا متو هن اس هت ىف :د> الملا هريمأم ىأ لأاب ,وهفةرابعل هوريمىذلا
 ليلد سوا سة ىلع نوكيال (ىدملا) 6 ليطتسم بانثف ةرون هك رج ليل دار انف [دشامن
 ىلأ سعمالا سدقلا حور سوم سفن ىله لولد نؤكيالى أن دقلاولعب ةليطتا[سوتلا والا

 رئآلا



 م يلق هبرؤيىذق اءرونالا ةيقلس ا سعمتا ذىنءليلدنركيالىأ ىدوجو قره اةتارثالا
 | ىتح نركيام لظا(ىنعلا) عدوي واربف كنس نبا « دوبو أ لولد اندووهكدياس

 رك [فيكوأ سدقلا حور سعي ءاليادنوك أ يك نظلاك انأ ىنعي سم اليلد نوكيا
 املاذلاب با نوك أنفاق اذه نيفكستام | لوالا ىلعف ةةيقلا سه ىلءاليلد
 ىناثلاىلمو نئال4لاذتلانىلامتهتارهاظم نمرهظ.سدقلاح و رنات سدملاحور وهو
 تلالدردتاالج نيا ىراشم ةقيتملا مشل اا ذتسنوك أ نأب فرشلا اذه ىنيفكماما
 ىنعبةةداستلال فا ىفةل الخطا ءذه (ىندملا)  تفباسوا سن ناك ارداهج و تيتداص
 نت اوأ اكسعلم مظمالا ناطل لاو ةقيمخلا سمن تناكنارونلآ س متل ةالج ىلءريلدلا
 تيرذا ننال نيمالاحوراملىب اسفل تاك اردالا عسجو
 تاذهاسعئاندرأ ناو. ريح سمعا نمدارملا كنا اذهاها دعتنالو اهل ساشتلا تاكا ردا
 نم ئش نوطيحصال ىأ سهلا ىلا لسينأدحأردقبال لوغتف ةينانالاةةيقللا سوأ
 لماكلا تاسنالاةبتيمدالمتيلخو أ ءايننالاناطل_قئامو رارسأ كاردالو أ ءلبع
 نوح ناريدابراوسوا «كلنل ىاهرخربتاك اردا هج 3 لوقملاتأك اردا ىلع هوم
 ىاداببك ارنيمالاح ورر ج رع رام ىلا ىف تاكاردالا عج (ىنعلا) «كندخ

 موهسلا لثمريطي نسمي كن دغر لمين نوح اب رئاط ناري ةايحلا سرخىأ ىامداب

 لاكرم ىلاعت دكردمالو ريطت ى هتك اًردالا افك لو تتوأر دسلاو هونيقر ص“
 م هرشيدربكبوا دري ركرو و هثركأل بانَكَسَك درب رك رك » ىءاسرا همةياغوامتم

 نأ دجو ىلع ساشلا نءدسح ًردفيال ترين نجا ركفاكللانالاح ورلا كاذو (ىنعلا)
 قلما تاكا ًاردانمد_ه.ناةتبةللا ناطاسلوهتوأ مهب رطسأي أرلماوب رهتاودرابف
 | ثيدحللا بجو. ىلع ماهف الار لوغعلا درج لدبالهنالر كتل هنا دج ىلء دار ديالا
 نابجوم ىلع مهي رمل ملم لسع ورغد تاق اوركشتالو هللاال فارركذتأ

 تنناديمتأو ٠ قمارآارتاكاردا لجو ىم لاق ةكردا ليسو كالا
 | تال ةمرسسلاو رمل اودتاريطلا ىف ىىهلب تاك اردالا عيمط نركسال(ىنعلا) يىنماجت قو
 ذاخت نا ديلاك ةيرصنلا .أكنلاءذهىف تان ًالارمعىأ ناديا تقوتةولا
 .ةءلاو شيعلارهو مامات و سيلو ىلاسعتهف برمغتلاب ىسسيناو اليتم

 .اك اردالا ةنجتناك انو ىوتمل!بارشلاو قوذااونملا ماج
 دح أر دقيالب ره نافرببكلاعوهىذفلا ناسث الا د ىوق نمةكردملا ةوقكلي ربحوجرعأ

 ىلا تقوىأ ناديا !تقوتتولا نالوي رطلاس أر مهلعذخأبار در



 دا ىم لامة تاكاردالال سفن ىف عرش هلا ذئاذللابلط ىأ مايخلا تقوال
 ةوقلا مهو وهودحاولا ذلا ذ(ينمللا) هي دوريمربععرتن .ىيناو ه درب ىزاب وح ىمدو
 قرم رخآلا مهولا الاذوىزابلاك همام بن اجليريطت ةيئزحلا ىاعأل ةكردملا ةيلعلا
 || ىء دود ةط-ن و لي ريب عارس نم لزنأو لالا نمع رسأ اذسهو هريعم لا مهلا لدم
 || لاردالا كاذو (ىمللا) ب نامززه ع.ارترهاركذ ناو «ناءدأ ايئندكن وح ركدناو»
 مهولاو كلاردالا كلاذو ةكرملاٌئاب لو الا ةبسنلاب وهذ عارش ىأ علغب ةئيضسرخآلا مهولاو
 كارد لكنالانآفان ”؟هدوصقم نع دبعب هدوصغم لاريسلا ىفدةرتم ىأأ .ارثلا ىف نامز لك
 || نوج» ىم رو دةلاردق ىعالا نوكبال عسا الرخنآلا نم تواغتم ةكرالاو ةسعرلاب
 أ نمديس مهلرهظبال(ىءلا) مب روط تدب زنى هم همح م رودز ناش ديا ىىراكش
 مهدا دمة سارا دقم ىلع ىوتعماديصلا ملاذ ديصاروبطلا كلة عج موسهر حدا درثدعت
 دوشاديبا هك نوح » ىوتشم حورلاو باقلاب هوبلطي ىسهلالارونلا نمّئث مولروانيال ىأ
 |رووهو قرا ارونلا مهءرتستي ال( ىدملا] ب ديوش نار يره ىوسنا دغجو معه ودنوشنارمح

 مظلي مهي ىمشج رلتثمإلاكع نانتسالاو ولان يلببالا :دهاشم نال لانه نور ةيملالا تادراولاوتادهاشما نم ةهارحن لكب ناجي نوبه يف موبلا لسور محي تايل
 اروهظ نورظنتمتحوةغمديعو ةضمغم نيع مهل (ىعلا ]4

 ىونثم ىسهلالا ىلهتلاو ىونعملا ديسل اىأ لآل هاند لا ذر وظيتح ةيهلالا ثبات
 ئطيال (ىنعلا) «لايخدوخا, بفادوادؤنديتم '«:لالمزادنب وكريددلاسج نوجإل
 قرم لاذ بههلا هللا ضايمتالاو ىلالثا نمنولو اديعب مهن ميو ىسهلالا ىلغل ا مولع
 ب لا نكمل ىلوتلاةلاسيرو لع مدع دنع ل ايو أ ديصوه له الاردالا نع
 ىلبمديلصملا (ىنسلا) يىتحارزارو زودنمك قوق « ىتءاسلياتتسن1تحسمو

 سوف: أ الثل ةردقو و: نوكسصم < ةحارلا نمةعاس تح ىه ةيهلالا ةمكسل اىضت
 رشثادوو لمحت مدعاو ةسيولالاتايلضلاروهظ نم ظفت حاو رالانا لاذو كالا
 سوفنلا ةجارلجالت الفلا مهم مطقتتف ةماسة ين اوبحلا حارراللو روتف سوذنالل سم
 .ز از ناةلخ همهبشىدوبنرك » ىم_الْم ةمكملا يعل اس !ىلعرا اةنسالا ناك اذه .ذ ع ردتلاب بنا منوعطغي رانتسالاو ىلضلا نيباوب و اورب نان -يناوبأساحاو رالاو

 صرحا بيس قالا عج تاكل لبالا نكيرلول (ىهاا) جب زازتهاز ىدنتنوسار تشي وخ
 دوس صرحزاو سوهزلا زو ىم مهزازتعل نءدو هقم اوزازتهالاو ةكرحا نم مو نأ نور <
 عقنلاوةدئافلا صرح نمو سوهلا نم (ىدللا) م نقخو -ارددبىداد وكره«. ودنا
 ل تجر غكوجدبآديدببشإو قوام أةارحا هندبل اننالا لهأ نمد_>أ لك ىطع !لخدلاو

 وفرك
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 صا ىتحةمجرلازتك ل ثمل ءالارهظب نكسل(ىنعملا) يي ىتءاسلب دوخ صرح ادنرات
 نوكسلا نالاكس للا لعجو ىو ىنع ةءاس صرحا ماين دلا قلخ
 ب ؤدصلاكض بلا تالةمكسأانيع كول_لا ل هالرادئسالاو ضةلا
 انشلاسأب (ىنملا) يوشملدسيآت سن حالمدا هو زءاركا تدب غبت هكنوحال

 ىأ شن 7س ل دبتصسن فو بلقلا سوأم نكنال كحال سضيفلا كلاذ ضرفل كيب
 ىيحردكلازج ىوةيلعلا فال لاو ةيهلالاتايلمتلا نم اسوأ مالو باغتلا قرتحم كال

 8 الس ضبفلا (ىنعملا) يدادتعاز داس ىلخدارعرخش ه داشكو طس نارد
 11ةلاحلا كلشي كل اغا. كلنال جرحا ىفتنأ طسلا كلذ لاح ىف كنوك
 | ضبقلا ىفةفورصاةلاحلاتالدا دتءالا ةهس نمل سخ د4 مزال ليسمحتو كرم فرصتو
 ىتاللادتءالا لسع اللخ دج رخ لكل نكي لاذافةلاطبلا ةيدومو ةلفغل اةثروم طسبلاو

 شزوس « ىدبناتسا: لصف هرامهرك و ىملوي طسبلاةلاس فو عرضتلا ضبفلاةلام
 ' تب رشو سمشلا ةرارح تقرحال فيصل لصف ىدامتولو (ىنعلا )6 ىدزن اس ردد شروخ
 كذدك زا يتخوساوشنبثم» ىم هتاتاسنتكلهأو ناتسسلا فرعضطلا

 ةسأو قرع نمناتسلإ بتدنم سما تقرا لو(ىندملا) ب نهكنكىتثكسن

 فيس و تسقفشمىدنإ[ت سب ووكر وك "و ىمساابلا قيتعلا لا ذاب رط نوكيالىرخأ
 اركممىاهجولا ضمشرهاظلا سكاكا ناكولو (ىندعلا) يي تسقرحتاما تسنادنخ

 تابتلاو ضرالل قرح منكن اكوصتاكولو فبل اوةرارط ناتسلا ىلمعي قهشم هنكسلا
 مكس نكتو شابة ناك 6 نيطس ىور دوتدبآض بف هكنوحال ىع
 |هعدتالو اطسنماكوصش ىأ ابرطنكو طسلا هيفرظنأضيقلا كيتأي
 مه شرت ناب انادونادنخ ناكدوك هظ ىونثمج رغاا بس ةّدشلان ال ضبةلا نم سعتتال

 ةيقاعلالاوح أ مهركشت مدع نوكح الا غطالا (ىنعملا) #« شثزىداشو دشا. امرك

 مغلنالرو رمدلا لاذ نمنسحأ خلا اذهو ءيلا نولؤي امى مهركمنل نومومغم نولخا اأو

 هيلع دهب ورورسلا نهىلوأ مغلا»سهنلا ىرجم ىهوةئرلا نمرهظب رورسلاو دكا نوكيأ

 » تسرخآردرخو+ مهالدوك م شحط ىم (اريثك اوكبيلوالبلفاركهشبلف) ىلاعت ةوق
 ىأروخالا قرامح ال ئماضيأ لفطلا يع (ىندعما) يي تسرخ باس حردلقاع مش
 | لفاعلا نيعنكل كافيا ذسهلو ىمالارخنهلفاغبرشلاو لكالاب ديميوهف ليطسالا
 فلتدئب شرخ[ ب اهقزنيو ٠ فلعدنب ىبرجرختآر دوا ىم ةرخآلا باس يف
 مالا نظي واذيذل ديم يفناسفتلا«اذ_غلاوهو فلعلاىري ل يطص الاف ل غطلاو (ىنلا)

 توملاب است بي بايوينالاذئاذللارخآىريزةاعلا للا اذسهو اذه ىف ارسم لالاو



 .اهكرتي ل ماكل !لئاعلاو هم هن مدعل نورنا ذئ اذللا بغرير غطلاةافلت أ
 فاعلا 1) يدامنيفو ,زارتام مر ب « داد ب اسف نيكت ست فاع نا
 ةةيزلا ىف ناكسسملو تررملا كلموهو ى :زاملا باسقلا «دارأوءاطعأ باستا اذهنوكلا
 مولنازيم تمول لسجالعضوو ةرمتوللر ظنلاب يون هلاذثا الاف ىلاعت تاوه ىلععملا
 اكتواك أب) ىلاعت و هيلءق دسةذالا لحال اين قا لبطسا ىف ةمعطالا لك تاب اسكا
 ةروسف ىلاسعت ةوت هيلع قدس هاى هتنءاك |كاكداو (مهل ىوئمراثلاوماعنالا لكأت
 (ةيضارتشيم فومف) هناتسح عاؤأر يداقمتهرتنأب (هلز .زاوم تلفن نمامأف) ةعراسقلا
 (ينملا) يع اطم ضتزا تسدادضرغ ٠ ادخارتكف اعروختمكحر ورإلل ىع
 بلا مولعلااو ة.في هلا ةمكسلل ا نما شلع لكو ابن د اذا ذلب ىلئبما بهذا
 ؛ينيقيلا مولملا تلعجنا: هئالص ضم نم ضرغالبىلاصتةقلا
 » ىهر ا تمكح هن ىدركن ان مهفإ» ىم رجوت لب بعتالرابلع بساعتال
 ءذئاوزيللا تمهفدبعاب (نعملا) م هقز ر نماواكتتغك
 |نم( روشنلا ءءلاو)مكسلجال قولا (هقزر نماولك )
 ,اقزر نمنع (فر نماال ) ىربكلا ن بدلا مجخلا#
 كارز يرانالا فراعملا ثلا

  تبقاع دشابن تريكولكت اكو تبت هرددوب تمكح قح فز دف ىو ءبن تاوهشلا | نم توهضو « تم ثلك الق اسورلا قزرلا تمهفولو فاهم ءاذغلا تمهف لوب ةيناسحرلا
 ثايوقلح لم الرمالا ةيفاعةمكهلاو ةيناسنألا ةيترملا ىف ةمكح وكيس قز ر (ىدللا)
 نامقتلا ىلالسوبايلغس هنركسل وقتما ل ديوفاسمسجلا قرد :رلادالةرخآل الو اين دلا ىفال
 دشزارىاهمهلهدبر خوك و دشراب ىناهد وسب ناهد نيا ىم ىفاحورلا فال ع
 نوكي ىوئعملا فلا لاذ نانرخا ايونمماخشا ذب مذلا اذسه طب هرازي|ناريسأاب (ىنعلل)

 ىروخ تمعنىس واماطذرد « ىرباوارزتودريش رك » ىوشم رارسالا مفئلالك
 هةوانثنعهتغجرأو سغئلاوناطيستلا بيل نم لمسح قط تءطن نأ (ينسملا)
 عرش شثوج لرتطىم ىلاعت فا لابج ةدهاشل تقل امك ثنا ام.بةفلعتلا تالاسملا ل! بياحوةيوث هم ةبنابراقاز رأو ةيناحور ةريثك امعن لكان 4'لماطخ ىف
 ارت دك مانأ 1كم يب ةقلعتم ةعغنم هجاضنا مده ىفاودجو منال عضيناهتوع ديال مان مل راتانلانابلغلئمدايلغ (ىنلا) مماقونشب ىززخ كسا « مام ندرك



 معز

 نالاكلا غابت رف لادنعالا دست اهتحرشو مكمل اوم استقال نيب اهتامج لبي ونعملا قارن
 هرارسأ» انس دق ىويزغلا انس هجاوخ مكسملا نماما وان ابع ا وعمسا!عما-ةتدرأ
 لوب هان( يملا ) ين ةراعلارفتو بيغريكحتآ « نبا حرشدوكةمانىلاردإو ىوتما
 رففو راوي يلا كحوهنللا اذهمانىهلاب ىلا ةاتك قرارسالاهلسهح رشا
 هروخ مغلفاعمكناز ه رونا ازفا مغدانو روخ مغإو ىرشم وف لوغمومهلبنيفراسل ا
 ناثلن نايل دلا لهأ نم مغلا نيد اززيسخ لك أتالو مغلا لك (ىنعلا) 5
 مخلالك"[هنلاةعاط ىف نكو مهك راندا زيف غلاف مسوت أرثلج ا يتحا مسولع تشرع
 .٠ ترضخ !ةويموداشدتتو رشم .ركسلا لك آي لفطلاو مغلا لك أي ذاعلا نالةرخآلا
 لاقهتأك هنا و مغلامركرميرورسل اركس(ىنعملا) # تسهم مغنآو تسبمخز حرفنإا
 ةقينحلا ىف فاسقنلاحرفل ١ اذ هورورسلاوحرشلاركسةرخآلا ىف هرشو تانساين لايف مغلا
 ركتتوهو غلا كاذو نيحرغلا ب حالهقانا حرغتالىوف ىلع ورلا فن عطىأ مخز و
 ثعب شك شرا ةكرد نيو ج مغؤط ىونشم مه يهوءاودبا لا ةَدسو فا ىدينيب مايقلا
 قثملاب كردصل#.ب مما ىورخآلا مغلا ىرثثلناامل ع عسر ررسزا
 ةنليشغ ير تدرأ نفر دقف ةيقح مهن 0 هقئاموةبحلاو

 كارووشالئا در هالاهر دقق 2

 قام مقرا بنام ةتأشااسب
  تةذض نان تاجردلا ىلامبألدبم

 ىمهدتوب ىروكسنازا لا 0 0 0 دريلا اذه
 اهنىلءعلطب ىسي باريثلاىرببنعلا نم فاعلا (ىنملا) يىمهد:

 اىرالثمائبشىربمو دعملا نم قشاعلاو لعشل ا ةردلابوه ىذلا ده
 مودحلا ىأرام ىشاعلاو تاء اطلاق اشم همه دعب نكل انايعا هعونو يتفق زن ايندفا
 قامتةوهاةومةركُذلاوناميها او ةكسرملا اويملامالا انايءرهاظلا هالة يسنلاب
 ثلنج زو ىملاقاذ هلوالومن اش لمحتهدنعناك اذه و ) هللادئءامو دعم مكدثعام)
 يمي س مأ ىجريرب (ىتعلا) جرب وح شل مشكن مات شكمرت يار
 ىتلابصانملاو» املا ىلع نولئاني | .هلابد ارواب رحنولامحلا ارءنسمأ
 عممسلا للم .لمحلا لح أن يتح لم تالىأ ب عسنالثنأض عبل مهشع لوب مقل بدسىه

 | نم (ىنعملا) جيدونريمركيدزاللب رهار لمح م دوس ديدىمه شخ رنازهكذازإل كوم
 دحاو لك ف طخألا ذفو مهنا 'عو مسحت نم دئاذو اعنن نوري مسجلال نو راضي بدسلا لاذ
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 تيفكدمدنبا ىركديامجتآد درك حدرهإفو ىوتشم خورلابهبلطو لما ارخآلا نم

 ناكل مشب (وكسصإ) ة:الثل اولا ىزجالا معلا مضب (هرط) يوسناتودرم
 تزو ىلع ةلمسوملا نيسلاو ةاننلاءانثا مت ( وهم اهغتسالا نبأ ىنعجنيعضوملا ىف ةبردلا
 لالالا تركت د( نيا بلازما نأ تايم رأ زون: رع

 : الالب امره قولخلاّةزحأ نم ىهنيأو نحلاةرخأورج|آركتنا قاشلا املا
 بانيراذهو وار دقالةزحأ ىأ ءانبقولسخل اةرج

 ىم لاقت :انايبلو اليل نيش محلا بح امكيطغب وةرخأ اهنا ىلع
 ثلا بهل نمت ا هل .رمدرمد شابت ندشأب اونا و كبر ريزىبسخوح
 هازل عستوكيف ثفلخ اين ها ضرتو لفرلاوبارتلا تش ماثتال لن ااها ةلاطمأ

 يردد مم نوزفملالمسعلاءازج لاذ لعن نركيالمريلا !ةابلا

  قدتعاب ىوشأت « شابة دره مدا لرمز درر
 ا ماجا

 مئادلا بخاو ىدمرسلا ثلا نو تست يد ةثيدزلا قالستخالا نم كلدوسو ف
 بملاينرك ى- لوقتوأ ىلاصت قلة كثب أ رب جاوكبم تنك ذخ ىل شات هجاوخاب
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 اورقلا ىورخالاو ىوينلادارللا ىئلزونامرلاز هز مارت ىأر أ: ودا تح
 تدييعأ اذار والان يعين انلاتناك ةفرعست دبعأ اذا ةةرعم اتا لوصالا ل هأ دن +

 نيا مهنا (ارعسي رمسعلا عمت ارمسر .برسعلا عمتاف) ىل اعق هلا لاق اهي
 ةركذلارسع عمناو ذرفالا ىقعلا ىف :دها كلارسي ةيناغلا ايندهلا ىف اود دم اجل ارسم عم
 هئاياوج مغل ىو (البجاريسربساف) «ريبطمقالاق ةف ةرعاارسب اهتاش مقرا يم متو
 ةكيملةملثملا وغلا (ىعلاإ يهيدش ىو ردباغ دشن يردك هدم شدي تسا
 اينافا مغ نان هييافملا يذلا دضداريبخ تنأو ١ اذهىفدالدهتحلا ادق
 دهدور هركدد 'نكهفرلا ةمضدعب ف ىرتلم اهدا دضأ بف دكبتتءايشالاوقرخآلا حرف
 طسلاوهورخآلاّدشلا كاذ ضيفا ىأ تراه دعب [ينلا) ييرذو ٌركودا كىنمعب
 دعب هنيربشتسد نم زا فسوودنأ ف ىم ارفواركدامانغنا كار هظي ينعي هوم عب
 3 طسلاو ضيقلا ا.هونيةسولانيذوارظنأ (ىندلا) نيتي طس تشم ضبا



 (ءمف)

 ارهظم نوكنت ةراتتأ فوه موب لكبسح ىلء امنة انيغي طسلا
 دشاب ضيقرك ار ,« ف9 ىوتثم امهدحأ نءادبأ واذ ءافصلا لهل ةراتو تاذاأى قل
 امتاد طسو أ امتا) ضي فكلا ناكولز( (ىنملا) مالت .نوجدوبوأ طسهمهاب و امتاد
 اذهلو ةريثكحلاصم طا قو اص يفور طوب دنيا تم كصال

 (نعلا) حي مهماروا لاسودنباغيصرب نوجه مظننم بسكمورلك ش فسوودنيزإلاىملاق
 ااهحانح لم مظنة بس كلو راكلا طسلاو ضبغلا امبهونيذسه كلديسونم
 فوقفت ديلا عمل (طسوب َشاو) كاست هلل لاق مزالو مهمامهل نالاملا نا ذه

 نآنيمز بكن انمعه م نامزل دش برطضممب ص هكنوح» ىم هبل سي واجزلاو
 |ضرالا ىلع ناتي لا برطشناك ادحاوانامز تب رطشامييمناامل (ىنعملا) ينايهام

 هكنمزاوشمناؤيو وشم ءتغ شون مقح لور نمهك ارمي يم سدقلاح و رغك
 | ىنم كل نك .كبال ىلا لو برانأميسمانت ديسل لي ريجان ديس وناس ىفاذه مي تسني!نامرذ

 « عركرادوغدز ىو رثلناب 9 ىوتثم ىلاصتهنلارسأ اله نالىنعىئتختالو بارطشا
 وهو مركرا دومنانوء!ملع برعم سمتيرطضااسل (ىنعلا)

 ىرقتتال ى نعم ميم ىم ةبهلالاةرضحلا يمن الئافربملاو ادنبملا
 و شكمرس تزم نازارفارسزا ظ ىم يمان املالاقو ردصملا نديمر نم قةثمرشاح ىسخ
 نمىعبتزعنازارف ارسزاا-ارىبعب# ل(ّقكلا ) ب شكسرددو نامرحم شوخ حز

 مهني ا ىع فاق 7 و صاد مرح ينال ةيهلال !ًةرضم ا نلوم
 ىأ ةلايذوا ذه لاقاذك (ىنعلاز َ الاكياس شبرا ٠

 تاكومسملاو ىرهوملا لاق كلامسلا ىلء ةعب نتن
 4 /*بحاسو مهاش نممدعرد « مدغزت نيزك مدوحو زا ىونثم تا 0

 تاطاس مدعلا ف ان أل ا-1-او م دملا ىلا ىدوجرو نميىفر هر متم سماب لي ريجانديسلاقو (ىنملا)

 انلاملرب هلا بيقلاراعىلئاطلس هعجوةكن الما ىلد هراشخا ىلامتهقانال م بحاسو

 اكنبو نب دوخإلل ىوتم ةدابشلاماعرمراذه
 : لاءأامشب (دوخ) متسيتم

 دحاوبك ار ( اوكي ]م دعلا ىفىعم تما

 .ةسرع ةلكن يسلار كم نم بك( تسي 3

 مام(
 | رهاظلا ىف دح اولا بكا ارلاشقن قديس نق ناك 1

 ناكمو ريغالةيلاثلا قروسو ىلابخ شفتو هل ةيلسالاىاذةئيهود سبا كلا دوجوم



 فوت را
 كيلا أ ان(ىنملا) «تسيتابىزي يدك اكره تسشن دنت لهردلايخنوحإل
 هك «ىلابو ىغرام ىلا خرج ىع كعملأبألا كاذ4 تبر هل لكرشت-اولابخا
 ىناطيش هلافبذاكلا ميصلاك لف ةوه ل لاب ضراعلايبخربخ( ىنعملا] كي () ب ىلذ ؟بذاكيص نوح
 بش جه عزوردركذ دركلهكا« يديؤنا قدام عيموج مؤ ىو ةذاعتسالا لا ال

 اديأىراهن فا رمل موججالو روج ال داسلا علا ب هرئارؤلا

 نكمنيهط ىج هقلانوسالاهقلاةعاط ىلع ةونالو هللا :هصعتالاهتا ةيسصعم نع لوحإلا
  ىعا نار تنبأي (ينعلا] 4 ماهداعقا فرط نا لو> الزكاه ماهداز نار لوحالا

 هتؤقو هللا لوحتي ىأ لولا ةه نمفرطلا | يبه تعقو ىنال لوحال ىلىلهئالو
 لوقزا نش بهكلوح الرون ه درب لوحالا دغ لآ آم رعإ» ىوتشم ىمقنءاقلت نمتنآلو
 ها «تثأ ىلا لوطايداتالا تعسنك اىأ لون ذو ,ىلسأ ىاساتأ (ىتملا) هدو
 ىألرةلاربةنملوحالرؤراسنابايوقالس اانا و ربا ذهل ككفريفلا نع هيفغأو
 نَ 6 قص نمزاءانإ ىركى مهو َس ولأ وهو مظنل لص مدس انعم

 تآدوخ نمو ىراذذوعاوت «. دوبت اهصلخت هكنم
 1 ألا الاذانأ (, (منملا) 4س

 ا ماكستلا سف انأونمىذيعتتفيكل الا و سفنانأو

 و نك ١
 تاس نعتأكو وزاده قدملا ارم ؤأت الىأ قشملا قب ر ىلعتالو هروظح ىف ىأ
 ايران ىوتتم لاقاذملو هعارولو لماكر وضم لسو نا مب رض ههقنكل ميل ليرج+
 اتنأا ذك ا ارابغا بيبكلا معزت(ىنفملا) يب ىغ هداؤيمانارئكداش « ىمهىرادنير ابغا
 كناكم مق رطريغاشرط بلطتو عهئافلخوءايبنالا ناس الرتنىأ امض هيمستررورسلا ىف
 نفيا ىو قات هقلاعاط أ دقة لو -راجطي نمركشتت لو دففلاتبلطو دقتلا تكن
 فطارهرخ اذك (ىنملا) هيتسامرادشلخخ ميدل دزدامهكذوح ه تسامراب فطلهكىخ



 ىلاعت هانت مههالىأ صوسلانأ ال لمكم كووأل سم ىنوأ بزةه كام لكن مماءانبدبح
 نبأ ملفعو هكنو بو تساهريسفلزدك بكذمنينضيل ف ىوتم !:ةلغت آواتسايس لت
 1 :ارلاركسم اذك ( ىنعملا) «تسامرجنز
 الع نيفدصلا ىلعلسرتملارعشل !ةلزتجم
 (مهانددعو لم الباك ا ءدأ_عل ا هولصوم

 .نوكي طبقلاو نوهرف ةميبط ارسال هذذلتتو
 الشات ا) ىلامت هلل لاق
 نيهمتانمدبوك ىمهدوخلل ىم هذ انمرحة:ابلث انيلعتبلغالف اذيذاهئاذىفليثلا
 هااأ ماودملىلعلوغيمدلا(ىنعلا) مك زيتيريىا ماوتزأ لركمظسوبه زير
 ةنئاقلا ىلع ايشب بلطت بدسلا اذهب ورضعكل ىا مصب ىنعي مال مسا برشا
 ىأرلاةءاسا تمرح كالا | ةيمتللا ىف داتا ولمماب

 « رابدرب راي دك بب ىغوتإط ىوشمالثم مبافلشو 'ايدنالا تس نع ل شار ها به ب رظنلاو
 لامفالاب حاس يللا يللا بيلا رمملأ'(ينعما) يي راموسدد درك دش 9

 ىرتال يح هفالهأ ةالاشجثل مف كك الاكس زوم حلاك كل نوكيا دش ل نوكن الأ

 هل بيبطاذلاةو(ىغلا)
 5 اشعال جرداىو ررظنلاىفالا اهبفنكيإل
 ,تتطغتف كلذ بيس نع اهلأسف ءالوح اموباه رن ةرارخلاك ل: هشمتاازءاوعأ
 « الراكب يع لكي ءاضرلانيعو « رع 4 ةبيجح رعاشلا لوغب تلثقن تااؤدخ ةتنرارح
 ىلإ الاراضي نك عوجريف ثءزا ليكون آن دركمزع هاو للا ىدبم طضملا :نكسلو
 ىل ابيالىذلا لجرلاكمةثم بدس نم ىراذجل عوجرلا ىلءليكولا كلا ذمّرعن اب ىف اذ راو
 ميم حمس عد (ىملا) م هتخوستادوريماراخك « هتخورفال جارح ععمؤ اكء
 قو رمل لاذ هتانرك ذراملاىراخي تاطل ليكولا ةسقبناج بهذاوهلاح ىل  لعنشملا
 ىوتثم دير تلاةقي رط ع باطخاذهودقو عم ءاولاراخت ذي قدعلاراشبا
 بمحلات (ىنعلا) مب ري ركن كيم ناهجردصىوسور «زيتنا دشن اردو ريصوتخس إل
 بناج شما نارضلارانف فسولادئازو ريصلا مدع مكتب تنأ بلقا. لاق هسفن ليك ولا
 ,ةتاسا كفو ثعمهنال «ءل !ئيحْلاو برها ىنعمب زب رك ن كى ناهجردصب ىعسلا ناطلسلا

 اهم«



 اومزالى تعب هقاىلا اوف ىلا عتهاوشاوبطوخ منال كالا ةراشا اذهىفو هروشحف
 ىوتثم اوضق مجسلا او ميزالورصع لك ق ءئافلخو لسو ءيطعماىصلوسرلا ىعاوأ هارجا
 مه سمارلل (ىنلا) مدورش كر تسيار اضم « ديبرشلا: بتاعنا
 | داراقرلا كاذه كوكا بتمام وكتاراذك.ةدلب
 ندبلابفرصتلا ىف «تفياعنو هلا ثدب هان ىفا_فالا بلغلا ليك ولا نمو داعملا لمار اخ ظل
 9 : شيل ىو:ثمدوب ولا ةكل مف :فرصتلاودو شل او معلا 4 ناك ب لق ناكن ملك ى ع
 : .ثحف تنكنا (ىنمملا) يىركتاراخترد ىراوختات « ىردنا اراغجرد
 انداعما لمع بح اسي ارظننالىأةراغلل اب راضيا ظنتال ىتحاراخم لسخادف
 || ىاراذرد ىراوخر بوو ىم داعملا لمع طسو تنأ هروضح ىف تمدام نان مولعلا عستم
 شاونلاريغ لعفت الميشلا بلذاراخت نم (ىنحلا) هش اكشم دمو ردي ده مار و شلد
 رمل ىلمعتالا نان هدموهر زج هاكشمو قوشعلاراداجنان لاذتلاو

 عدي وهينضرام بعص ةهاو بذل اامهو دري توتخ سبأ ةصتم
 زج هعف دالثا عضاو لاب الا نوكسه الدر ل !باقرحا لوخدلا
 نع ةءاكى هلا ىزاميموسشنب تدبل ١١ه ىف هرسب

 || ةقرف( ىعملا) موا ناكرادو ءدر ةرانهرآاب «٠ واتاجردتاهحئردم تقرنإل ىم هر

 امغاو هيل ةقرفلا تعطق ىأ ةعطقةعطق» ازجاو هتاكرأ تلعج ليك لا حور تاهردض
 هيلع تبطظود اعملا لمع نعد عبس منال هلبمدازنأحورلاو سغنل انييب لغتي هوك بلف ىم“
 ناك حورلا هيمدازناو ىفانالادوجولا ىف ةقرغتلا لف ناطيبشلا عم تدضاستوسفنلا

 4 موركسزرك دش ؟رارفاك ه مو راواجنا مه مزيخربت فك ىمىاحو رلاضيفلاروظم
 قياسا ف ثنككنا قوش عملا مالا اشيأ موفاءريسمدمنممس::ليكولا لاق (ىنعملا)
 وكت ردستاشبو «واشتفساخآمو راوإط ىم نموأو لسا اراركن همعنبتيرفك
 موك و ىم ريل اركفتمهردص ماذقو همام مخاوهماغل جرا (ىنعملا) هي واشيدما

 || نيدلاردسل لوقأ (ىدللا) «شيموجارامربب رساي نكءدنز «شيوخ ناب تثييميمدنكا
 :متأشلاو غلا لم عطقاىسأر ل وشاماو لوفعد | ميحتاماك ماد: ىسورتعشو

 نسحلارقلب (ىنللا) ب ركذ ىابناكمدنز ها مكب ٠ رقىاتشيييهدرمو



 قشاعلاةيقحاذهو رخل ىف ءايحالان اطلس نوك امم نسح !الوتةمكماَدَق
 ىونتم ملاوعل 'ناطلسنوكسمينأ ىلع هعدغتو وش همماذف ءانغل اراينخا قداصلا
 (ىنعلا) «شيرخ شيع يشن ريشوت ٠» شيبرابتارازهنممدومزآ 9
 الف انيطاىديعت ىندم اريغب تيأر ام تاركسس)و تا يه فولأ نمدي زا تبرج
 نم ىتبشساب فخ ىوننم هسفنل هسفنى لاقوارو رس تلغل ىطعأ هرك ذا هلايخج لو
 رودشنلاتوص ىدوس مايو ىواطماب ليغ (ىنلا) هي روزمسلا ميتا رباه روشنلا
 وأ ىتح قارغلا دعي لأسولا راسب ىنيحا ىأ روصلا غن دنعتاومالا ىمتاكىحأ يح
 « نكد يعمد ضرألا لبا ىو لكو رو رسلامت تنام كربالات !ذهلو مقلاربق نم
 يد ضرأاب ىتلواىنعيءاملا رولا ىرهوملا لاق (ىنعملا) يي افصدقادر وسناب قريشا
 مالعاو هتسيسممل ةيلسةلاهلا ءذهو اف س ىذه لاصول1*ام سناب ىبرشاو ىنتفك ةلاملا .زه نأ
 قرام مت هابح مانيلا ىدبعا تدعإلب ىم برق ل اسولانانزنأبأ هل
 1و ىف ايسسلا بسح ةيدصقلا انما ءاءلابىدبعا تدع (ىنعملا)

 .ة.ٌطاو ران/تلسوأ ىأابصلا مي راب فوثعلا عب رانا تحورام منو
 ناو رتارابىاتفك ظ ىم ناوجرديستو شتم ضر مطمابحا يما لك لأ دو
 عادولا تبعذانأ ابحي لات( ىلإ عتاط ءرتتبساريما هكئىردصت[ىوسو عادو تشك
 هجره م موسى ناب ريزوسرد مدمدأ قولكم عاطبو ريم هئذلاردصلا باج ىف امكسلا
 نوكيناكأ ملكش نرارعو قارفرا قالعل ظن فال( ىلا ممر ريما [داياداب
 نمناج «. دنكيم اراد نفود ويت /غ م“ هروضل- لسأو بناحلا الاذفح درأ
 هنال بل ملارطاك ايسلق ىلع هلعجص بوبا بلة ناكولو (ىنعلا) مي دك ىئاراذع مزع
 تراب نكسم» ىو اراخبناذلاذو اراخي دص#:ىحو رنا: لوغلا ىف ظلغي وا دبأ ىنريال
 قاطلستدلب ويبي نكسم (ىنلا) م دذولابحدوب نباقشط شيب ه نساشروشو
 بهذمنآت قوشعلا لزنمقشاعل نطو ىأ تاسجالا نم نطولا بح ىشاعلا ماَدئادهو
 نطولا بح نانذع هو ديس لاقاذلولو لاح لكف + ربان لبملا عمتاممالا لاك رل ىش اعلا
 أزادكتوخ بير غو ذازا قوثعمددي_ربإل تاجالالاكىمهقابحىأ ناعالانم
 اذه يم رئاثكل دورتتمعنرب وزن تتحتورتو ناووئايتشوخار رشم ادك اهرهش
 /نادلبلا نمةدلب ةىأ :حايسنلا بي رفقا هغشأع نم قوثعملاؤستاس ىف
 تفك وف ىءارظنمح رفأو ةمغن مظعأو سانرثك اورمعأو فطاأ اهتدج وابلا ترسوفلا
 الناب ءةشامل قوشعم لاق( ىنعلا) ب اهرهتس ب ؟ديدتي رشوت# ىتفىاك قشاعب قوشعم
 تفكأ « تسارتشرخ اهنازرهش نيدادكس بو ىو ةريثك اندمدب رغلا فتي أرتنأ



 يع

 نم ني رقإلالا لكوف فت لكوم ةدوحو «لكوم لكمل (ىنسعلا) أ« تسيجز عبط لس
 هعبط بلكي طوير موه بدس ىأ ن م لكوم الا ذفالاوةكسئ الما نم عئاطلا |لكومو نيه ايسشلا

 مشرع ىم روؤعلا باكل دؤإ قفل لكرلاراث 6 ماظل لكولاقرهالا نا زف

 ىلع و كملان اطلس يضم (ىنعللا) 2 5

 اب سائيرهظي شملان ال هسجولاداوسو ناوعأ سيلا طب رو دعقناوعلا لكؤملا الافعمر

 هكلارإ دافتمإ» .ىوتم اهفوهونااةبترلل ابحعرا كاعد لكىرتاذ واو دا دعتسمالا

 ةةصوهو ناوهلا حور يلع طاسملاو(ىنعللا) م« نمناغفانامتاناوعناز « كزبار وا نيه

 ىلأتانا هسيلءتطاسىذفابرشأوب 14 لوغب وءاضاغتب ىأ هفوج نم برضأ بشفلا

 كرت لامحارهاظلرظن نءايلوغب أك نيتها ناكولل هيينتاذهو ىلا ناوملا نموياو
 نم ىكسي ل ىلأت نا لعاو حسا هعف نمملأنتو سانلا نمدح أ ىلءالكوماناوعره القلاف
 ثم هبلع مك اسوهو + ولغموهو هيلع لكوملا نحنا ناوجلا نموهرب رهأذتلا ناوواا

 ويوسف كدبشاوارك 00 ةناوغلاب لا
 م مي ىدشن نال سنا طاستك شب

 06 ويثاغتماو نيط الانا طاع دم بهالر حانو

 كرب تح با .هلا نا ظلما 21 7قانكو (ئغعلا) ) 4 الاثم مسوي دز دي د نام ان
 0 رستم كادبرتإ وخناك ديدريمإل ىونشم ل كاملا ناطبثلا نماتمأ

 نمر فح أ تنأ نمامارببل 51 اريمأ افنتيأر (ىنعلا) 4 روك نار لكومت[ىديايت از

 الرجب ,فراعتإلابلالفنتيأرىأ ىونعلا لولا كوكب بس يرد ىجأ تأ 4 لفل
 اذهنم (ىمملا) يلابوىوسد ثكركفابورب» لابوربنيفوردنيز شك ةرغإل ىوتنم
 ٌدملاو حان اكىه تلا ينال ةزعب تررتمنا ىنعي كي رررتغا بزكسم# بو بذمل اةماسقلا ودل

 أرارتغالا نم عونلا اذه ىأ لابولابناج بص لابلاو ربلا نما .عرنلا اذهدانةماقلاو

 سل معدل ادو(يالا) يدلك الا اركدشول لك
 ارث !انولم ناك اىلىواعل ال1 ايا جامي رط همم

 من دعرسزا ارلذاعو ماب شام تنك اباالا» ةعيبطلاملاياديقم يبي وود
 اىاتنك وتم اللومانى علا ةمج نم باو الزام لوق اجله



 قياعلا كلاذلات (ىنملا) مدن تطمسبهكنازهد مكدني_هدنح دنح نكش بخ معان
 دئاز قشاعلا طابرينالىىعلتال ةميصن ىنيطعت# «مكو مكت كسأ مصاناب لذاماامسانال
 لعاب همحورهثإسّدقةوقسداسلا دل ار اوأ وى أيسو عرس اضنو ونعم نالم كالا

 ار مصنلا جى والا دثي ناىلع هاسهدشر 9

 0 ام ءوالعخ نم ك> أ ىملابو

 4 درك ىمردىضاشو هثينحوب « درددو زذا قدم كفرطتآ »ىو ةارفاوْلملا
 ةرازغو امهردقولم عم ىضاكلاوةغتحوبأ خجوو ثعداز ىذلافرطلا كلاذف (ىنعلا)
 0 ووسع ىيردالع ذي نيا فا مسام ةزكوأ وهف

 ئئ 0 اا ا اولاقؤاشعلا
 نم هك نشك اديد+ نكمونو ىم « لاثلاو ةملاحالا نء لت ٠ لايخنمأ
 يدنقارال ل مؤ.تاش طع ىنالز تقلا نمىلابوختو ادت وم نكنال 1 (ىعلا) مد 'د وخ نودع |
 يدسهتا ىلا يناو ٠ ضرافلاانبالاقاذ هاو ووتر .ايرلأت فعلا :صقوهىذلاوا

 ةهوريكصحالاد انهما اوهر سغنلا فل اختوهو رمحأ هئموهتتاطف تايحءتنطا
 يقايمام ىذالا لاق حاوهو دوساهسثمو !لفءفالىتل األ قرمغا نا ,ءمكرملا سيلوهو ١

 طرشىرج لاذي ه رعش اولاقاذ هلو اونومتنأ لبقاوتو.فب رشلا ثيد ملا قدروا ذهلو
 9 5 دهعلاب ةنئاطق ةمأنبقوولا

 دولا ويانه ةذأضملا حورلا نم .كل_نشاعلا (ىعملا) يي ادفمدره دكيئاردسودناو
 ارداب كير هل ىوتث ىلع هتءادف الع نسم 0 لجو راتثالاك ناتو حوروتثام
 ةرشع ضرب حور لكلو ( (ينسملا) م اهلاثماةريثغ ناوخىنزا و اهب هدهاتس
 اهلاثنآريشع هذ ةنسسملاباج نء ينعي اهلاثمأةريشع نآرقلا نمار فان انمراضوء اول انمأ

 الاذ (ينملل) يه ورؤغاشما .نابوكىاب « وروتتسوددآنمنوخ ديرب رك 9 ىم
 قرر رثناورو رسااوح .رذلاب صقرا يه ناب ايوكى اي ىدقا اراناهجولا نسح بوبحملا

 اء كءديزنيز مهر نوح هتك ذز رد نم لم مدومز 1 ىو
 با نابل ادجأ ةوينالاةايحلا هذه مصلخ اى اح ف قومتب رج (ىنعلا)



 ةايح ىلتة فنا« تافثأب ىنواتتا ىنولدتا لف ىوتشمروصنمو تابال اريشملاتاذهاو
 دخو هور بذا هاغبلا حورايدفاريثماب» ىوتم نقلا ةقئلار( ىعلا) ع تايعمف
 بال با ىواطم هايل لاعح وراي وراذعل ريثما الث ا بوبحلاىداث (ينملا] جاعللابك

 ءىثعاشي واو اشلا ىوشي ءمسسبح ل9 ىم ءانلاناسحاو حورلا
 .ىزانهجر كو كى سراب اف ىوتماشي ول باو ىثخ (ىنلا)
 ىبرحلا ادام علل ناف فطل أو نسحأ ىبرعل اناكولو ايسر انك (ينعلا) «تسركيد فايز

 |(دوثمدارمح هنج امابزدآ هدو ثيمتاريوحربلهدكىوب# ىم رغآنا ل ةناتىمراغلاو
 اهضاورفأتو ةرا اطىأنارينوكتال بوب الاذهروةمار (ىنبعلا)

 عيب نعو ريضي اهعجأب ةعونتملا تاغ أو ةئسلالا كباس شاسعلاغام4ةيرطعلا

 ٠ باطخر ددمآردراد مكس اظىم هنأسالكمفا فرع نمىوف. لع سرذم ثارعبعتل ١

 باطما ىف ىأبوبحلا نالمالكملا مغ رفأ اذان (ىنملا) يكباوصلابلعاهقاووش شوك
 دكنوج» ىوثمباوصلابلعأ هئاوهناهلكل عقساوانذا نكت نأ ىنانفا قشعلاو ملكتلاو

 ٍناتوشاعلانا ال(ىنعما) يي سردرادر دثكنارايهوجوكو سرتب نوثك ادرك ون شاه
 هب هةوشعم نع عمج ريوشاعلا نا نتئالو رذحاو فخ نآلاهرتسو هقشع نلف عم 5

 قو بواسملا ىنععر اهم ىلء مجرة تره لاو قيراف عمج نارايعلاكهناغبوتيالذا لع باث
 اروصن+ ةيحلا سرد لعفي ةبحلاىإ رط سار ىلءلغتاولا نش املاوهرابعلا مودل حالاعسا
 هلأ تالف ةرهاظلا ىلعلاسردىلاجاتعألء الاجلع تاسب ىاةيشلما ىعورادلا سأرىلع
 اذه اكوا (ينعملا) «دررمت ثا قوس دف هدو مءاراضع نتاع نبا هبرك و ىو اع
 .م نك امأر ظنا هبوب< ماقمبن اجلا به هريعهو هلل ذي نكسل اراخيولابهّدي قشاعلا
 البق شاعلا ةكرس الذ اتسالا سردملا سين رهتملاالو ةرهاظلا مولعلا سرد ىلا بهذيالو
 ب تسوا ىور ناش قبسو سردورتفد « تسود وسح سردمدشائاقشاءإل ىوتثم رايتخا

 قبو باتكو سرد بوبمح ا هجو نالؤ اشعال شعلا سردمراس بوبحلا حنان( ينعاا)
 ناش راركتةرعنودئثماخإل ىوشممقلالاج ةدهاشمالا نوركتشي ال اثلانالؤ ث اعلا

 اراركتى عملا فو نوتك اسرهاظلا بس مسه (ىنعملا) كناسرإإ تنقوشرءاندو ريح
 مولع رارسأ .اىفو هلا ىلارصت ىأ مهب ربحم تق أو شرعلا ىل!بهذت م-هترعذ

 خرجو بوش [ناشسردإ» ىونم عبلا تاوعسأ زو اق قش ءلانمالساملا مهيطاوب
 البةززو عامبو بارطضاوةكرح مهسرد( ىنعللا) « هسا باوثتادازو » ةزلز و
 امل لو مولا بايال» وذيتاسالاو خياشملاوبانالاةةسلسوىوانغلا لكسر: دايزلا باثك

 تديرود هشسم «راكشم دعج موةناةلسلسإو ىملاقفراشأ اذ ءاورودناوةلل لا مؤذ

0 

 ّت ىوتمم 3



 نعمل
 هتاف مره ظممهىأ قوشعملاراطم ملم دعج مهتل لس موغتل ءالؤه(ىنملا) يرابرود كا
 كلذكي وبلا دخل لارثاندعجل ار عشلارتسباك ةينوكل ا تارثكلا نعة انكي هىتلا ةيولالا
 ةينوكلاتارثكلا

 نيرضرؤلا رود حسصالو ءاسبلاىلءفلالا فةوتكم يلع فقوئيام ىلمْئشلافتوت مولومنب
 .مهتارو تبى دملاو قرغلا باب ىف روك ذألا
 بادالوأو بالا دالوأ نيب ةكرتلا مست ىتح
 ب رط ناف نيللاعلا بر ةقي لإ ث بح نمتادوحولا لعءاننأ ىلع قيغحلا بورحلا لاسم
 قبرا بح سدا ملءا يملا صو سف قربكالا يشل لاقو ليطتسمو ىرودهللاىلالوسولا
 لب رهاظملا ىف ىلا ىربأل هنال لادتءالا ىنب .راخ هدوصقم نع لئام لي طتسملا
 8 :لاةكرخلا هذه نع جرام هولطعنأ مهوب
 أذ ريس ةيأدب) ةيرورفلا ةكرملا بح اصامأورغشي الوهو هعم
 لب ميلدول يودمحلا ىءاباك اررخأ وأ نيكو :هدتنإمسملاوةي:اسوراارهاظلا لك
 لام يأ اعلا ناب ىفهنااكداالالام ىأ ضر الياف هللا تأريخ | ةهقاىلع تطغسلا
 قد يكد هكلوك م ارز سكدسربب راسك طوى طيحئئلكب لاو حاودالا
 سابك الا |وعستالهلبا : كلا هكيشكو موت[ كل[ دنا (ىنعلا) ياهسكرد
 لعد تاو عطغيإل مهاردللا أو مكلا نمرطوأ ةبراخةرص قرا ارطناوةءاعنلا لاق
 أراسإالابب 2:لعرا حلاردلا ف لاقزرحلا نم لالا ذخأ هنالوطق مهاردلا ذعخأو كلا فدي
 ةرص) قش ىأ ( رطزا) في رظا صال اىمسيو رادفا(جراخنمرخ ؟لوأن)مبقن (تاو)
 تاليف (الالعوأ اربعب لبالا نمقرسوا) عطق هلخ ادولف (مكلا) سفن (نم ةحراش
 عاتسهفامأاوبق رسوأ هنو قرسف لح إىثناو)ظذمللاو دصقي ل ىعارلاودن املا الا
 دمع انمكرأ هببج) ىف (وأريغلا قوداصق هدي ل خدأو أ هرب وأ هيلع امئانوأ ءظفص زو
 ماع ىزاربك الا هلا نمل, رص ق شاع نم بكسل فسم نء تل أسنا ذهاب (عطق لالا
 سيل هللا لآموتال عطل صالا ىل بجونالو ساك الا اووي ءرارسأو هفا مولع كل لو
 لج مدركسس إو ىو رثارلا قالا هت هانخأ نملك لب زورحت سايكالا ىفالو طوير
 قم ةقوتلاحاكتللا كا !رارواةءاراصالايونتيف لاق ءاراببلاب اروشمقوشعلاو لأول اني اطل لو أ سفن عاوداو(ىنعما) يدو ريم ىراخي رث ذنيبمدب «دورح ارابمو
 فلالا ثلثا ملف ةدحاو ا هقلطف فاأباثالث ىقلط تلاق» ا :همىفاموأ علذنا ظفلب اهو



 تاناكلا نموهللاو طم :بهان ةأرابملا ظفل هيفلخ دبل جراشلا
 4 هر ظنت الا ذهو ةج احلا دئع«ضأبالو لاقو
 ىراضرهبلش ار زمئاو قارغلا بجوتشالك| وفا عباضرك علب
 "هدو نرش علل لوسولا دعب اهرك ذفدشرملاروهظ ل حمة غيم وأ مولسعلا عييت اجلال
 تارابلاو مدنلا وملذلل عامي ىراضلا رك ةناهجردس مادنل بك ولا ناك هةسجاحالا
 دئم هءسأب الو*اوذل لاق لاسولا ةحلصملالا عقوام هنالا ىبق»ارثالاثليامف قارغلانذؤم
 أرك ذ[ىعملا) «ىتيهان تقسرهدراددكنا از و ىتيساخ دهد رج رهرك ذو ىمحاسملا
 دشرملاولءلا رحب ىهىتلا ىراضرك ةيف:دئافلااملاقنل باوح ةيصاخ عون ىطعي ئث لك
 ناي هتبهأمو ءاطعل اه نمتا « اطعل اك ةيهامال مت ةؤمص لكتال وشما ارك ةدنع
 ةفس بسام يث:الةيصاخدحت كاطعأ كنة ذلشل تل صح ءاطعلا ةظفحال ىلعملاثيرك 3
 ىراذ توج م ىتلاب اهرتهردىراضردإل ىم مي ركملاو يحرلاو روطشلاوراثسلاكيرخنأ
 فراعمو مولع ىف !لصت ىعي لصاووغلاب فراعملا ف ىراضض ف (ىدملا) يي ىترافنازيسبنو دا
 دي وذعمو ةيرو مولع ىلا لصن ىأ مهلا ىراخعر هش ل عوه ىذلا لماكلا شا ةبمص يك
 لمحور معلا ىلاهجوتنو فراعملا كل: ني نو لعلا ىر اذ ةنكربملا هو عضأو عشاون ا
 لال هنن صح ىذملا لعلا نم تع :كلاورقخلا لع لهحو تعضو اذا كلئالساالا* اج
 » تشادنشنادةسغ ىراخنزاإل كوم يراخب 1ك ذب و رلا ىلع لصحت لوسولا
 راين مثله لىذلاىراخت و شاعالاذقرظنل ( ىدالا) ب تشاكى شن ديشروخر مج
 رصب وهرظنلاحأ ليما ىر تضليل لاذب ف ريل هنيعلاحأ لءرلهلا ةصق
 الا ذارظنا ىأ ىرا نع نا ةضسن ىو تنباع هو هتدهاشم بغرو لاما سهل ةيؤرلا ىلهتريص»
 كره ىونشم لاح ا سعب ىلع تريم سب لاحأ ليوولعلا ةسق دل عل ةانزعل ا ىرام
 ةواطنا ف دج و نملك (ىنملا) م ءاكتسدديوجن !هئئادزوا » هارتفاب شنب تواسخرد
 باطبالز سور تايعلاو تي ولا ةين م دجو نم لك بلغ ةولخ ىفىأ هللا لا-جةدهاشم
 دوج ناب لاسجايإط ىم نيل نيم نمدودأ نيةيلا لمنال اوةمولعلا نمل ساولا اذ
 ىأ هأيلف نوكيا لماكسلا د رملا تال( ىنمملا) يي ةسانشنادور ابخاز شدشإب ه ةساكمها
 تاي دوس غلا ىلا لسو هلال: هذ لعلاورابعنالا نم دل نوكي بوب ىلا لامس :راثمءةبحاسما
 رمش او يبق لولدأل لوصول ا دعب ىلدفلا بلط ال عسبطلادوصفلاهاغت ثا نم لالم هلل هفح
 (ىنلا) هي ارمماعدب رج ايندىمه ناز وازف بل اعدوب شن ادربهديدإل ىم بالا لداسعنال
 ازخلدب ةصشن ىفو لوغعلا ىلع ىمكم للا سوح ةيلغك هيلع دئازو معلا ىلع ةبلاعتم و رلا
 للعلا | نمالم أو ةبلاه دب كرلا ىنحملا نوكسذ ىوتو ىلاع ىنعمب ىه ىت!ةلمهملاءارلابةهملا ىازلاب



 اينالا بسلا اذ_هنمو ىناثلارطكلاىفلاق اذهاو دومملاودوهكلاكءةمىونأوأ
 ٍنوضرعيفةدوفةمةرخآلاوخرضاحابن دفا نوريمهنال ةولغ ءةرخآلاو ماوعلا ىلع ةبلاغ وكت
 يف ةدوجوملايحخ لاين دلا ثوري مسجنال مهدكم اوم اوشا ملا نويل طم ودوم نع
 ئدهارؤ اهجداو نيم دننم ىمهاراندهكنازإل ىو لاتاذهلوىنعملا ف ةمودعمو ةروصلا
 ةدوجوما ثم اسبنوريمسمنال ماوعلا ىلع ةبلانوكت ةهملا كت نمو (ىنعملا) ينيددنتاد
 تآنداهنورإل اسوكعم الااوأر اولمصولوالايخو اداري ةرخآلا ىهواينلا كنتو
 هوحوتو ىرام بنا قشاملادبعلا الاذهحومشو نأ اله يمبىرانعىوسزشا دش

 قشاعلا(ىنعملا) هي زينو مرك اراخيىوسنابط لدهزير هانوخ شاع نادا ورؤى ماولا
 ةيهعلا فاكلا شن مكىراخم .رعضاوةبل اطهحوروبرطشم هلقوأمد هموم درثان

 شيبنومآلي رو ىمريسلاع رسمىنهبةاثثلاءاستلارسكي زيتوراملا ىنعجءارلا نوكسو
 ارت ما ةزمسملادجم (نومآ) ب ريك بن وجوا شب ن وصح بأ » ري حنوج مهوأ

 لام كرمكل مر همادقنأك هفاينشاةرثكنمو (ىنعلا) رخمسا (نوصخو) ىراض بنا
 ريح وزيغسء أملا لول ريكب آل ُهمعقوش: دش نمر ءرفو ةرثكح هنو ام هما دقو ,ريرألا

 (تاتساك )هب نانثس لكي /'هدننزادانق ىحيشاتساف ةبوجوا شيب ناباسنآ ف ىونثم

 ىلع غرلاوروظاا ىلع ددقلاوهوءاملتسالاى عع (نآّتس) رولا مسا (لك) ناس ىنعع

 ذل اريلاوهوناب الا كلاذو(ىنعملا) شاملا ىلا مح آررمهشؤز مولا شب وأ ظلر بارثلا

 ايشماروريس بهذي ىأ در درولا لش. هاف «ميشاَعلا 8ل1ذو تاتسلا ثم ىشاعلا مادق
 لماكسلا يشلا

 ىحايرملاا 0
 دشنآوتفاىراخزا ,شلام | دثق تسد نفر هسردإل ىم هبوب ده اشيل هبلة ىراخت خدي

 اربتعمدئر هسة داب فركسلا ناك لو( ىنملا] تدلي دنةرهموركسلا مسا (دتف] مشهذم

 تاكو ةينادجولا ةذالاو ىناسورلاركسلا ىراخ نمشد جو داعلا ةفشأ | شيل نكلو

 هنلساوموٍدشرملادو>و ىراض نم ةاحلا هذه دع قشاعلا كالالا اذك انهزم هلتلاملا كل:

 توج اذاع وج ىردبإل ىوشم ىديلغتلا نيدلاو ل
 :أاردب با طأ نأ لوح ىف



 ةذاعسلا ىلا لو بولا ل >الىأ لالملاكى رورو فرعضانأ فى دش بيس نموالماك انضش
 ىألاعتلا فس ذه اردس بلا 1[ هلا هعفرمق مضاوت م ىوف ىلع ةضاررلا ثرت اةيدبالا
 نرحل ىء ىلاعلا ناكل بح اس دشرملا بلملاو يلع اكم بلم ةينا ندا ةيت مف
 ةقأ اوس شاعلا ىأرال (ىفلا] يي يديدش ىذا :داوسردوديدبارىراخثاداوسأ
 عظدعيد شرلا نشداوسيفر ةراظنب اك كلا نااكمخلا ملطف ضام اريل ىراخجةدلبءانب

 اردو شوويبداتفا ىتعاسإلل ى م غلا ةلظةينارونلا ةريسبلارصس كردي رطلاءانق
 هقوشنمواددقمىأ اليوط لهالبةءاس مميف (ىنعملا) 1 اردنا والمع

 لفافوا شع بالكزا ٠ هاج شيدر ورورسربإلىوشمرارسالا ناس ةق
 0 اوشرأاوب رضتو رشاحلاةرالظ (علا) 6
 9 50 ولعب لو ةظيلا دروع .بلماوثروأ ةمامقو

 ا ب
 ص 00 ٌقدعلا نال ةبحلا سم:لقيكئال بالا تيمودماج اذها

 ا ب ندعوك

 اال القوذلاو قوشلاو لدعلا ركب نور متل ىمرافلا بصل هاشم

 كينم غاس(ىنعملا) يىلفاغاقررتلاةونعترك م قفاعو تساوناب لص تخرإلا ىوشم
 (هنيكسهللا لزتأمث)ةيوتلا ةروس ف ىلاعةةوق عوهفءن عفا تن[ نكلو تاع تن او كعم

 لئناو) اولناقو هنذاب سايعلا مها دانا ىنلا ىلا او درخ(نينمل ىلءوهاوسر ىلف)

 هللالزتأ مث) هحوب ور تلا س دق ىريكلا نيد مجن. لاق نيلالج ىسهننا ةكئالم (اهورتلادونحا

 (ننل لا لهو اوسر لمراحل امو كسنت واو لاورالا عديت ةارىعوأ تنكس
 دج لأ نإ 0

 قشاعلا دأب ىفلاذه هين دشلا دبب زااروانانسودد 0
 دمآردنا ف ىوتشم ىراخي فرو واظلا نمل .ابحالايذضو ىابأال ةيشخالوفوخالب ع ءراضلا



 ه0

 ردصلشاعلا كاذو (ينملا) ينامالارادو دوخقرشعم شيب « نامداشىر ارد
 هنوكمل كمالار اد ىهو هقوشع رو نحف ناكم ىلا ىأارو رس هنوك لاح ىراطل نأ تاج
 | تاذ يراضضي ةرب رثللسواذا نا طي_كاوس ةئلاراغمل هعطقدء.ثا!لانإل هقارف نمأي
 (ىنملا) ريك كدوكودريكش رانكهم « ريث رب دربك تناوب مه»ىم تاطمشلاو نمثل دئاكم نمامالارادىه ىلا قوشعم اة رمز هو ناكد شر اوهو نانرعلا بحاس
 ناكم نع هيىنكمم اهسلا ىلع ىأربثالا لءرئاطلاناركسلا كاذ رم ىراخر هم قأاشبأ
 ىأ ريك ة لوغب و هبناج نمدك م هثاك ارثاطاناركسمارامقوشعلا ىأرمقلا قوشعملا
 ىو هروضمل وسو نيح ىنكسمأ 4 لوغي ودك هوبحتأ يقي ىأ ىكسما ىندجا هربك

 ٠ نيكمثخ هشنآدروج ىارتك لو ىم برهاودعمال لرووط لبث مث4لةىراض ف ةآروعلك (ىهلل]ح نير كتيتنمندادبيزت شي هزبخ تفك راضرد شديدءكره
 ١ناطل لا كلاذنال(ىدملا) نيكه لاسم دونناجزا دشك ان
 1 ب .ةرمشع دهح حو ننعم
 كءد طسف انسب تانالهلا لدن[ هيل كدشنا(ىنعلا) شيوخ نوسفاو
 ىرتمدح أ رثؤنالا وكل كاح ىلم دقن لولل فن كات 9ىأ كفن مالك عدقتالو
 بلان نيشلا تشن( هنمهت) واس دن ويذوب دمعت و طارو ىدوبنا ورد سنعمل
 ايضسو ناو ءردس بئاناذه لبقتنك (يغلا) لوم يضم ةلمهلا“ارلا مهب (مارإ: دليلا
 ازجزرىدركردغإل ىوشم اذائسأو تتهم دتعا هت ثكو فرصت بحاصوالوبقمو
 بي رالمويلسادلا عما هللاناىنعمتركسننامأ +تملعتو هسنا 1 تلم فيكص الانا دعب و تماخو تررفهازملا نمو تر دغ(ىنعما) ب ىذع وكنوجزاب ىدوب هتسروو ىذع ركمإ

 لجا ايامنا تدرو؟ىسلبا ٠ ليحدصايىتخي ركمالب زاولب ىونثم ىماعملا تكثف هيذ
 ئمىالل الاوأ ةهالبلاامإانهىلا كينأنآلاو ةليحةئامب ءالبلا نمت ره (ىدملا)
 ديلي سيلو*الفعلا , راب مصنلاااذهو ةكسل هلا ىلا كيد أياوفلتالو ىلاعتةوت نم تلف
 يدلك حا شفا ,لفاطو لمع و دنكى ددر اطمرب تاغع هكىازإل ىونشم لاثاذهلو قاشعلا
 اشدلا نام رتفئالف كلغلابتاك هلاسقب مخوهو دراظع ىلع نءطي كفء نمي. (ىتسعلا)
 لقعو كرز «وديريشد شاب كىنوكرخ سو ىو قمحأ لئاسلاولغعلا لعجي ىسملالا
 هلال دسالا بل[ ط توك سودنملا بنرالا (ىنعملا)م هفتسا مسا ةسرعلا امذن (وك) هب شمكتملاو يذلا لصدام ندع ('لالاج) ىبكر شاف سو(وجريش) ع ركتسك الجو
 نيدئح دست هل ىمامإ لا دلجتلاو لمءلاو "كذا نيأ كله ءاراذا
 امرا دةمءركمعاضقلا(ىدملا) جاضقلا قاضاضقلا ءاجاذا تفك ع اضق ىاسموسفا

0 

 ضن



 صلختو هردسإ» قوتثم ءاضغلا قاضءاضقلاءاجاذا سوما عشا ىف ءلورلا لاقاذملو
 نم نءالا لحمل وصرال وكي (ىعما) ب تساهداوكدوش هتسباضةزل «تسارو بج زادولا

 صلخملاو قب رطةئاملا طن ريىسهلالاءاضملا نكسعل صلو ىنب رهط ةةاملاهتلاو نيم
 لاقاذولو « ضار وش اعلا هنم ص اللا نكمفيككر يبكت ابعثو ةهظع ةيحماشغلا ىأ اف
 اندع « متل تةستأواريلا ىموةرذعم ىرثعلا ىوهلا ىف ىعالاي .« رعشىريسوبلا
 ةيوسنم ةبحم ىف ىلذعب و ىنمولب نماب ىأ ه مسخمم ق ادالو اولا نعو رتتجىرس الىلاح
 هرلت ةةيغو ىلا كل غلم سف ةمالم كنم نكست ف فاصن اكل ناكو لو ةرذع ىلا
 :ةركلاهوطقم ىضر مالو ةسبهلا قينيدا ذكلا ىأ نيشاولا نعاموتكمىرس سلف
 ايرالىذلا شاءلا لونا ىفاذه «ارتكد ننكد يد موارنالذاء وداء ذك ب اوج إو

 مه متاديمدج رك هدم بم فستم نستنك لل ىم اولا نيدد ل نيلملا اهلل
 لعأ تنك قلو بناجلا كل اذا ىرصسي ءاملاى_تسملتملا ىفانأ هلاذعا لاق (ىنعلا) يدشكما
 يفي لرضورا دم ىلع هنالك و لاسولالالزءام تم ىشاعلا اذكى كله ءاملانأ

 شراب دو هرك م بآز دزيركش وذم عهط ىو هئمءافحالا لعردقبالن كل

 توم ىتئام للعفو ءاملا ناكولو ءامملا نم .بزنيالا بأ قسنسملا (ىنعملا) هي بارخو تامدنك
 عت ثكدءار غن ءزا بآن دع مك كشر تبدا رمدسا ماسر ك و ىوثمبارخاو
 ىاطبو قدي عروبء املا ناكرلو (ىنعما] عرولاو هوت ديلسام نمى:معراشم لعق (دساماس)
 . نوطب زا دئسرببدكمكن 1م رك و ىو لاوزلارناهةنلا بل طيالءاملا ىشعا ذه مم

 'نوايبلا نمتلثساذا تقولا الوعل (قاَسل]/ ينو ردىدوناو مره كشاك
 ىونثم لوقأف ىنطب قش هترثك عمىلاسولا هام تاكو لو ىور الراجر هج وحرف ثياب
 لق (ىنلا) يباطت م مكرم تناه مريم رك م بآجرءزاردبوكمكسشأ كابل
 ىو مىوبحالصاو فوكس باطت_هىلتوملاف تمأ ناءاسملاج وم نمق رمت ىناط فرلظا

 ىرأتاكملكق انأ (ىنملا) يراىاب نمحدوبديآمكشر ه وج باني يار م نمط
 نوح مه مكسشو فد نوح تس دإ) ىوتنم لحم ىف ىرج | تنك أبدحلا ىنيثأب ىراملا هانا
 قدأ لبطل لمن طول او فلا ثمدبلا (ىنعلا) «لكرج ب وكيمبكقشءلبط «لهد
 ا ىشاملا: ارح ا ذكسسر“ املا ن مهتايحو هو ثندرولاناف درولا لئمغاأل ةحلاو ىثعلا ليحل

 مه مررخ نوخمعزج هعرج « نيمالاح ورد وخير رك ظ ىع لاشولاهام نع
 ةمرج هبرشأ نيمآلا ح ورةلزنج رهىذما بوبحلا لاذ ىدقريتا (ىنعلا) منيءزتح

 نيمزنوجو» ىونشم نينابلكىأ ني توسحه ةذعسن فو ءوحنأى ب ضرالاك اضيأ ةهرج
 مدل براشانأ(ئتسعملا) ميما هراكنباماهتثكنشاعدك ان ع ماهراوخ نوخ نيتجبنوحو



 0 ل 0 43 1
 ماها هير ظل ناك "قر هب الث لمرلا ل تامد بربشأ للا فتح ارابهنوالبل قشملاران
 نم ام «يلههللاباباتمثفرتقا !ذادبعلان ا ةريره أ نعىوراد همشهأ ىأ
 تعلق ىفالتامدننآلا انا (ىنعملا) يك مح ركب. .وامثخدا رمزل و خوك اركمك غاميشب

 | رهثنا لع قال ديريام ىلا م هعنانأ لوبوبحلابشغدا م نعتبره أبالي
 تسوانابرتديع م شيوخ مشخ مس ناجربتاررك وع ىو عن 5-3 ا

 هضم ةناركسلا ىحور ىلع كبضغ بهذا

 أراك 9 ىمسومابوهنانابرتسص أب ممورشاحتملا
 لك 1ناومانداسوماجلا (ىنلا) يديوربجواعذوديعر مب هدروخ ىزج ركز دبسخ
 هاله قو ثعسنار وكيت ل حالو مس ى أني رمت ب ذلجالو ديعلا لجالا -باثيش

 ا 1 كم لابنال
 امتزج لفأو انابرق تيا ىءوماندب

 اهن ةيلونمملا اوبرشو اهو ذف نولعشيارذ
 ماشي وويرما باطغرخ م اينديوهستاسو ىرتثم اهنأ

 ال ةفىوف ىلع اهضعبب هويرشا باطع ىف ببسلوتقلا طن (ىعملا)
 ار ذا ىارك ان ىع لاست الاوامالل و ةرورمشلا ينعم بيسالا نا ىلء امشعببمويرعشأ

 نأ قرشعت انره ف ىحاصناب :(ىنعلا) هيرظنلاحاورارشح درأتا هرقبلا اذه
 ا ىرارتخالا تولابىرارطخألا ولا“ ىف سفن رمي ىو ارغبلا هتهارسذاىئازك

3 
 'سفنلا رش حبذىلعةسفوقوم اهنأ ةتبملا حورلا زظنلا فا ذك ةرغبلا عيذىاعةقوثوم
 انما (ىغلا) © مدنبتاوبج ممهماغزود مدخفانوودرم ىداجزا» ىم ةرامالا
 ةبترم ىف ايما: ترسو تينف عسرلا ةطساوبامزلا ءلاذذا سلا نمندعلا بت ملت



 لاو توملا نم اسنان نوكأ ىتمبفاخأ ئيك
 تخرهو هنمثم مثءاسفأ !ةبترا تحرم توملااذمبو تفا دامج ل مالا ىف تنكىنالءانملاو
 .|| تاسنال امسح ىف تيملف ىذغتلا ةطساربث رعو كالهلاو تاويل ةسبترمل

 ةلحإل ىو لأنا ذولو ثمل ةبنرا لص أل بىلاعنهقابح ف تماذا ص غنا ىتذناسنالا ةينرم |
 يلا نمتومأ اضيأ لاه ذه ىفو (ىعملا) يرسوا.كئالمزا مراربات« رش زا مرير كيد |]
 لمالتيرشلا نءدعباىأ اسأررام انج مهب ىأ ةكئالمل نم عفرا ىتح ىرايتنالاتولان |
 .ثومأ ىتحاحلاهذ متفأ الو ةيككملا ةيترلا
 5 1) جب «هجوالا كل اهلك عبو نسج مدني 9

 .قبأف ىلاعتهتاذالاّكلاهّئثلكتالف كلل ارغنمزو اهلا ىلا :
 هللا معان [ اه نيحررفكوغنرب ممر دنع ءايحأ لب ىلاعت ةوقر هظسنوك أ ينس ىميقأو هللا
 نايرق كل ءزاركيدراء» ىع ناره لآ ةروس ىف ءذهو صسقلارخآىف والا آلان هشم نم
 ة:ىقأىأ نار غتوك أكمل نمىرخ (ينعلا) مرش ن ديان مهوردناهعخآو موش

 ام ىسفأ ةيئرلق ارغتسالا ف لسأ أ لا ذنوك ؟ مهولا ىف ىنأب الىذما كلاذو ةيكسلملا نم |]
 هيلااناكم ديوك نوئغرا نوح م دعم دركم دعس 9 ىم هلل َس

 ايفا اان دع وكأن (ىهلا) نوال [هدجوأ بر 510 :
  ىلل وت ىنعي توهج ار هيلاانا ىل لو توت غراالاكع ذإ_علاو ىنراعلادوجولا ة هج نمءانغلا
 ىو توعجار ديل ناو هقانان اح تارت جتتعره اظلارل اللة فاضالاب ىحوتلا قئاذلا |
 1 ف رولا نا لع ((ىنعملا) م تسالظدوب رد ناودمنَبك مَكتما ناذن اءكن آن اد ل م

 رجعو ىم ةاظ فوج ىفةار م هنأب ق تالف هيلع تعةجاو مالا هيلع تمفتاىذلا لاذ

 املا تين هزمسا (ر فول ) «وح بآصبرح ىف-:-هوسمهو وج فرط نيزورب رذولبن |
 ارهزشنتننا (ىدعلا) رشا مأ ديور نم (ورب) هنلا مسا ةممتملا عجلامشب (وج) ||

 ضيرح قس: 1! لسشم نكو رفولينلا ىسحاكيبضاءابلا نع دعب تالور هلا فرطرفولينلا ||
 دروخ ىوبآيابوجواو تسناوا هلم ىو:ةم لاتاذ_هلوثواارهمامىأر هلا»ام |
 ءاملابلاطاضي ا وهكاذب هلععموءامهتوموستسملا لاذ (ىنعلا) يباوسلايلءأ تاو |

 ”ىأ نمو "ىلع فوخ ”ىأ دعداناسنا ىأ امد ثوصر

 لاصفألاوةئيسلا قالخالا ازا ترلايدوصغملانا باوصاأي .لءأمقاو خارتالو تأثالا»
 دامجلا(هدرست) مدمر ناناجزناج مبزوك ودق نيكتن واه ءدرست ى ا ىم ةصيقلا |

 (ىنعلا] ةرقثلاىتعمتدي مرنم (دمر) ةموسلاوءايرلاةبلأ نم ةءانكسس (دمتنكتت) |



 مد
 :ىوسإل ىع هسقتةنامابالا هقوشعل لصب الو هسفنريسأ هنوكسلالا بوبحلا

 رطظنا مهمدودأو ءاسنلابيعاي (ينملا هي تانز لتس درك ناجسنارا ازهدم ه نا
 هبح ىف ميرئانو مهحاورأ نيداف هج نازل تسد لجردفولا نم مكىلاعئ هقشه فيسين اج
 بآو زيرو بدلا هزوكى ديدىو> ا ع كحورب ىلا هني دغتاليسىأ نك ىلاعت
 ةزوكلا هام را ىأزهلاىلاوترا ةزوكلارهلا تيأرال(ىنعملا )ب زي رك د شابك ىوحزا
 نالثيدبالاة ايطار مءامىل كلديئاهسج وكن م ةيناوبملا كحورءام قرا ىنسعي رهثلاءام ف
 هاف كتاذسو كءمج: اح ىنشتاملىأر هلا ءامىف نركب ال زوكلاءام (ىنمعملا) جدوش واوحو ىور دددركو حي «دوشوج بآردنوح هزوكب اظىم رولا نمرغيو برقم“ املا
 ةيملالا قالعشالا قلتو اره دوكستورهنلا كلا ذءام ىف ىست ةبنابرلا تافصلاو ةبملالا : احلا

 نيزواشيشناذو دش ىلافوافصوو ىو مك امنا هتبادنم مكمرك أ تاةينرل لص
 ين :دوراس هير ةيحقهدوحو ىف أ ىذملا كلاذو (ىنعملا) يالديؤدو

 هنب رش فاصوأ نءىنفامل هنالاهبت وانا نركيالو اصتاننوكمالا ذه دع ملا
 9 | ليج هلهتلا لاك ا, لماك ب اصتاننوكب الا نه هللا الحخأب فسنأا
 ارمبرم سدفلا حور تفك رس لاقام(ىعملا] ممم :زكمرزاءك ازآرذه م خنعوآرالخضرب
 هلا نما لوفي قش اعلا !ذك انبيبح فطءاره لم ادكاىأل ثسامرا,فطا ءكى خخ نينحن ا
 هتده اثم ىلع اذ ثطبرو هنقاطا لحن ىلا ىصقت تولت اهحر دس نشاعناسلا .ناكولوأ
 ةمعلل ارذاك ىنوكمل نعي هثمثب ره يذلا هربغل زحل غلا ارث [ردغ ةطسن ىفو هرذعلو
 فو تيهذأ ةبحلا ةبذج ةيلغ هلر ا ذئعالاو ةحّاسق هتدرارغلا ىرابضخاو ىتن ايخ ناهحردص
 | نيثو هئاهنل نمرارغلا الج الاراذتع ا بيبحلا ةلسو لت ىلع ىسقن تقاعو اذخالاوت وللا
 قوشممب قشامن[ندبسرو# نعاطلا نعطي ىلإ, أ الو محالة مول فاغا القي رط ف حدق
 هلاارملهقو شما قشاعلا لاذ لوو ناس ىلا له م تش دو كازا تسدنوج شي وخ
 رد سناب ناج ٠ رسووررب نك دصم ىنوكوح معو :ًادحورن 9

 هنوكةفاحرب رحدم ا الشم نشاعلاذلاذ( ىنعملا )تجرح د اذإريسلا عرب رس بول ةيكرغلاب 1 "لا ناكللا مش ىوكرهدحر ل هرخآ6ى "ايلا ( نوك )4 رثمشحاب
 ةلوابملا ةيك [بلانيعلاعم تاّهجردص قرشعملا كاذ بنام بهذ «-أرو«و-وىلعا دجاس
 نيو ارايدزوس شكة اوهردرسر : :مهرانا هءلاوي رغهوتباك
 ناوي م هبلسيرأ ةرميديلات نرظتنماوولا وجار زئالللاةج(ىخلا) ماد
 نآمزلا اذه (ىنمعملا) جارت دي نامز هكدياق تك « ارتفتلب قجحأ نيا نامز
 ىو ظل اميدم تضل ٌيسيسلالجرلابنامزلا هعفيامرب ملا جالا اذ بناهجردسلعفي



 | ررشتا أر ةشارفما لم( عملا عي ديرب راجزاد انفرد هاشيحا زيدي دروباوييرسش لاو ا
 فرط نم اذهوإ دنا حورلا نمو قيحالاك مت ةوفاغطل نا هجر دس بضغ نأ انؤراثلا
 وع ناتو .ىشع يمل » ىم قشاغلافر ةرط نمباوطااماو لاذعلا
 ناكرلو مهلا لاذ لم سيل دعلا عم ن كسلا (ىنمعلا) ثسيئشوررذلا نشؤرردلا
 ىوشم رؤوف رؤنف دوو شغلا ععترانوايغبم نمابلا ىف نكلاةرحمرهاظقلا لف
 ىثدعلا عمشران(ىدلا) # تسيشوغ هلجر شن ادب غم شسشت ؟ىاهععت كعب 21
 قآ ةنسإ» ةيهلالاراؤالا لص هنم نكلو اريقرهاظلا فنك ولو قشافلاو بيدحلا ءااالسومةركل :نسحمتلج نكلو ةفرحتارانرهاظلا بيسي نكولوع وهلا سكب
 نتانيرىلا له يدشن امهمورد هك ىلايأ الىوج الرع قشأع تكودوب شك مف رممكر فم
 ىأ[ًامهمناكىذلا توملابلامل ىلايأ الو شاعلا لاذ فسو فو كاهلادصتلا لاذفسو
 :ىررجترانكسسرديودصسم م يئلينىانكشركتباك-كيإو قم هيفافيش
 ةبسنلاب وتوم ماهولف ةبسقلاب برر .هلاةيحلانأ ةصح ةسقلا نمو ةئحس هئرنس نما ةياكح هسا (ىنعلا) ةتسح هتريضونسعم (يلبن) عقسائمب (نكسس شوك )
 هابي رطوف كالساو مهولا قيشيللا يف ثعلا قب رطف رنا ةايسدبح مولا كراتلا
 ئذلارذأ التاق ىنعمب شك نامه ةأح ىلع ناك ىه امي دوعوملاةءاكملاو ةريثكٍ اوف ىلع لاعبو لو مولاي ايغل ةايادغالو مهوريغن نم ىلا ع

 # منببش نآىدشش ذي :
 الهدف مان نملك ىنعي أدبقيدقؤيشأك بألا كاك ؤالا ةنبلا هفوخس نمهيفدح

 (ينعلا) تفر روكردنارغخا نود مدهص ه تفر روع ى ب رغئوردلا كس ال يوتثم
 | قتتغامىميربغلا ىف حار موهفلا لم حأبضااتةوو نايرع بي رغاريثكدصسملا كادر بهذ
 «٠ نكءاك ؟نيزا نار ثبوخ» ىوشم ضرالا تض ناررعاا بيرغلا قت موهتلا
 [ىعةساواريبخ ةسفلا ذه نمل سفن لعجا .(ىتعملا) #«نكهانوك ارباوخ د مآ ع م

 » دتتدنلا ريكي فكى دكره» ىع ةسقلاو ةمارقلا موا _اشماهح اس عد ليألا ىف مودا ةرتكتاف بي رش جيصلا سيل ىلا.عن هوةركشنو مونلارصق أ ةمابقلا عصا دسيح
 ءايوفأ اًيشرصملا ىف نا لوذي ناكدحأ لك (ىنعملا) هيدتك ئانتأنامهمو ردنا
 دريك مسلطو تسرد اكىنة كرك نأ لف ىونشم عطغيإل ىذا فيدلاب ,رف ألا نولي
 ملطف رع دصسملا في ىذهانالوغيناكرخآلا كلاذو (ىنسعملا) م مسجو نام دع دشاي

 ونش |يعصخخو ىأ مصحخو ةطمس ىفو مسملاو حورلاو دع دسرا ذا



 ب تدرأ ارقام (ىنلا) م تدياشكم

 » دين لفن بشك فك ىينآوف ىرشا انهذاعفبت من
 دصسملا با. ىلماليت اومن لوي تاكرخآلا لاذو (ىنعلا) هي ديهد مكةراعث اكل فاغ

 هولعاو هيلا لوخ دلا امير ل رطمتال نثر ان. نادل اذه ىاسانلاررشتيالئالنق

 أ توسلاو تيسلا كلاذمم“ .ناك فيش يللا تو قأ (ينلا) «بع

 ناوتمالا (رجال (ىنعلا) وبري ناجو ةناد مع سن هكذا و دومز [ى نومي ءزكئارزاو

 ىأحورلاناعبشر فيشلا "لاذ نال دعما لام برجو «ةنرينضل نأ

 هج 0 ع ىو ىلاعت هقاالا ادحأ | ىشنع الو توملا باهي الف ةيهلا
 ناضرذالاق (ىسعلا) م بح كاي ناب نكراربكهتفروأ 0

 وهو مكس .هوااريسكم مكشا تالا ,طبىأ هينكينشاو ناداه دمنا اذهىفّتما

 ما سفن ناقفاويحلاحورلاناسغن ضرمفكيأ حو)/طبلابوسأرئابدارأو نطبلا

 نم ىفاوبملا ورلاق ةبحاجتيفدوحورلا هن بعدما[ ضرفأاوفاميا اصغن ىلع

 0 .يكنمو يوكن ترو هال ع ةبك غيملالا ورلاةشيزخ
 وح نوك | نمانأ هذا ةروسلاو ندبلا لك [ىستل به كم( ديوك ) 6م

 -قرخ دعت ح 0

 ب تخمنان 1
 تدبلاةيوست دمي تعي امتدقاف

 :بةىقباىالم 00 _ موقللا

 يع (يدلا) مفدغنيكنت ارهوكن [دهرأت ٠ فرم نبآس هنن ايدتغين انو 27

 !هتيسواعؤاداوب جيرلا مالك وس عقرلاذاىأ فرطلا ذه قى اعتتا توسمءيإلا ذا

 1 ناويحلا حورلاو ةينا.ع-+لا فرط ىآ فرطلا اذهىف

 07 موب حورلارهوج ى> ةعوقو فراطلا اذه
 ول اذهلو عببطلا تول 0 تدبلاف د

 (قدصيف قوشعللحورلا ملت قيفملا ناشعلا تومونو ركتملا ثرغش ونوفراعلاىنقي



 نوةنرب معز دنم هابيحأ ل ياتاومأ لاس اولتت يذلا بسالو) .ىلاعت ةوق مولع
 تفكتوماوثم نوح ىجلو ةيفميلارب ب نيساعلا تو مو( هلضذ نم هنلا مهان 5 اسجنيدرف
 لث) ةعبلا رؤس ف ىلاعت هللا لاقال (ىنعللا) نر غانارازاج مةداس و نيئداصىا

 (نيةداص متكنا تول اوتققسانلا نود نمهف”ايلوأ معزدا اوداهنيالاامأاب

 ارثؤي كولاوءايلو أ مكسنا مكمعز ف عدس نا ىأ ىناستلا ىف ديق لالا نا ىلع ناطرمتلا
 نبال قد اصلا ىشاعلا نات توما نمرغي نأ ةصح هيشو نيل الب ىهتنا توما

 دصحملا ىف اذيضنوكينأ بلطي ىذلا نشأ ءلالاقهث هتادايع يفق دصب الىذلا 93

 ارو اءنامومدصعم ل ها ندرك ت مالمو ءءاعجورإ ,رثنأو قداسان أ هيحصل

 .اعلارذ املا ىلع دمسملا لهأ ةمالء ناس ىفاذه جو ارو عندركدب دوتو اغار

 :-ناب ديوك انو بسةعارنيا نهدكش دنت ذكموف ,ىوشم ةمهديدتو الاتهام

 1 ماي مابي رغلا فيضالاولاة مولا (ىندعملا -

 كرها خياردلك لاسزفاد ىغو ىدرغك طىمةبسكلا لثم ليئارز هانديسثلس رهو

 أولو ىمحالاكبيرغلا اولاقمخالل املا نم لعتالو ب رغثلنالىندلا) «يلاوزدمكتفخا

 ,ىونم# لاو ْزرئاو كالو ا هنأ دصسملا اذه ىأ انه مان نم لكواريسي اك

 2 "تسياةلاحلا هرم (ىداو 2 ى باص هجر معاه ديد .« اهرابامنبا

 ده-«نآكره ىملوغعلاىأ ىتهملا باأأل اهآروارارماها

 دومسملا كالذ 4 ناكنم لك (ينعملا) مي شدوا ل هال ثل مبا 7

 غلا ىلا لاق مسلا ندع وترتهال ولاول هالول !تومل بالا فصن هلى أ اكسم

 م | . ما ديدنبا سانام كي زاب ىم لاح لكىلع توما

 ه>وىلءالاكلهانلقامو ديلمتل ابدأ ”اموةثاماىلادحاولا نماذنه ايار (ين»ملا)

 (ىدللا) جلول :تغاردث عدن نآو لوسرتآ ةمعمتلا نيدلاتنك جى مةععستلا

 لواغلاولولغل ده ةغالا ىف ةمعصنلا كادر ةميسنلا نيدلا لاقل و هيلع هللا ىلا ىلا نا

 الولغ منغملا ف لغو !وطسونو الخد ىأز واغملا تالف لغ لا, ىرهرل ا لافونغملا ف نارللا

 ءذه(ىندملا) «يىتسوبدلسو نا كول غرد ه يتسودردىتسارتعيصن نياوي ىم نانعأ

 نباتن اخ ف9 ىم ىأ بلك داو نئام لولغل ىف تنأو مص ةفادسلا ىف مسنلا

 0 ) ,يدادو ل مزادركمت :«امتىودادوزاتمصسنا

 امفاك ةح ..:لبقا ىأةمادصل او لفعلا نم عجرتال كل اهرهظندا دولا ن م
 قشاعا !لوةتاب ىف اذه و ارتالذام شاع تذكباوجإو ريالا هدارلامال

 كءديزنامجزا ه مدن مناع ارا تنك إل ىواكم ن

 مقت ةيقاغتاا



 لاه نم ناعبش تدنأ مومغمالو نامدنرمغان انوصصاناب ىشاعلا كاذلات(ىنعملا) ع مدماربس
 بسك الالرماكتوال اك الينم يبا هنت ىل ارومالا ىف تنك ولو حاصناب (ىنعلا) هارب ليشمزاووج مكتيفاع ماو ميزو راوخ مخ ماىلبن م ىم ايئدلا نمارفانوةايملا
 قيرطلا ىف تنأو لهاكلا نمةيفاعلا باطتا ناو برشل !بلطاو برضا !لك آى
 تناك الوب رطلا فنكسا ال ادا مىلء بهذي الف بهذناو باسهل ىلءرد في العال
 هسفن نم وما ىث ىف ع رش عضاوم ىف ني ح. .و دتو عضاوم ىف نيمو الغ .لساتلاوةلاهكسلا
 وم دل م ىلاباالماىلبث مهو كري دو دووك ىف ىلبث موو ىم لاقق اول جودمملاتابئاو
 مهاردلاةله_هلا*ارئارسكي دا ,والبلاطو ةرخآلا نعل سكستمو لهاكت تسل (ىتسعملا)
 اوكسس ىفىل كمؤط ىوتمءانغلاو ثولل بل او اينالاب كاب الر هاكا انآ لب ةكركسلارينانفاو
 .ىليثم م دروكلويفكيي

 إلا ل ىانلا نمسصاطو ناكلاو
 1 ايندفاراد نم ىلفنو ا ةب3لكراتكتوملا (ينعلا) هارغره ديرب
 رصم نأ ةءاكدنرب غرم » ردغا نع تس عمك نيفواو كم هلئهاريطو صخعال
 ضايرلا صفنلا نمىأرذا مغابلا نيعف ىذلا صفغلا فوه ىذلاربطلا كاذو (ىعلا)
 صصق ىدازز دنناوخ ىمه شوخ « صغةدرك توريزا ناذ يم قو إطىم رجلاو
 ةريتكرويط (ىنعما] ئذلا ىلاوح نعم ةيسراغلا فاك ارسكم(درك] ) ةءاملا ينعب (قوج)
 | ىماخيطل منرثو ةئسح اصصةىلايأ الن منونغيو نولو ب صفقلا !فارط اوك اوحأ نوعمتع
 ثلاذو (ىنملا) م رارقوربسؤتسدلامشرو+ ىو راز هزيسداز صفتردلا ارغرمإل
 االول ك أ ىأ شوخ 4ق بي ورضم اكل: ةرثكن م صخغل ل سخا دف وبحر عسل |
 ىوخث.4سرنمديقلا اذه عفيف لح .صالخ 4 نوكيىتح صم أن بغت لكنا يرام هسأر جرذم ل عج هارطضالاكندريطلا الاذو (ىنملا) م دنكربيزادنبيكدولت «. دنكسعس نوربباروسرهز رس ىم دارقالو س4 قبب ,برعش

 نوكيامل (ىنعلا) جدو نوب ناشكردار ستات ٠ دو دوب قنح شناجولدنو>
 ىأ متل, صخ لاذ هدم صاللناو صفملا نم ج ورا لطبا ذك حور وريسطلا باق
 انك اسصخةلاىف قبب فيكو ارو رسم احرف نوكي ف يكربطلا كلاذناءزلا لاذ ىف هابمتشي



 مه

 اعنا ىنرةكئاعنءىو رماث يدخل ارسمي هناقةرخآلا بل ال ايناهلا "لراثلاساذك
 4 تكبر كه ةلص شدركريدرك » ناهدناردسفق غرمن ان ىنإو ىمنمؤملا ةونغتوملا
 نأن صفقلا ال اذ ناتسسلا فوه ىذا ارعطلاكصغ_ةلاريط سيل ىأ اذكسبل (ينعلا)
 دسيال ريطلا اذهف تقلع هنارطأىعر .رهل اونازحالا فىأ ناه ارد صفذلاربط
 دوك 9 ىرلاناذمارديرلارا ,اهأ نيب تاس لا ىف هسة ىذلاريطلاكصقفلا نم ج ورمل
 اذه دركي م (ىدملا) عند ثدوريب سفقزاٍنوزرآ « نحو فوغ نيرداروا

 ٠ سفةنيكتت نزكدهاو خ ىمهواط ئم صفقلا نمجوّرملاءاهتشا نزلو فرملا
 نآقيضالا ص فلا اذهربغبلط ريطلا رافر(يغلا) سخان اذركمدشا سففدص

 ناو) ىلامهللا لاقل 5 اييدلا نمأربب وررولاس رهف صفق تافءفارا لأ نوكي
 بلطي ىأ ص سح شوخان نيزكذهاوخ ىمهر | ةضعنفو (مييجأتمثنامادبأ ثقي
 نم نايل صفت امص غلا اذه فارملأ ىف يش مريض ىهىتلا صسحلا لدبريطلا كاذ
 يره ديآى راكم اهيا مس .هوااه هكدوي أبنا بح نريسوتبلاب ع9 شمملاو نرماا

 كي ماوعناردوخ اجا مرج ال دآراكو رازايناردمكت ساه ديزروب
 © سونإلاج برش مهنيذفا'اكباغأو زاده جدن

 (تساءديزرؤيقوسلا كانو ركل أي ىورغأوءاعبإو ماي ولف ثوار
 هلنمويلا كاذ ىف الا عبجو و استما رولا مستتر لانه مرحالل هيرو سر نال ىعع

 سون لاجت فكه كنا: م ةرآما رشم قوه نمو سو:ءلاس
 اةاذك (ىنعملا) يدامزاو تاه
 هدايه نمو ايندلاهذول «تبحم ىوه نمتولاراث[دهاشورضتحا

 ىرتسانوكز مك هام مندا نمزكي ضارإل ى+ لوقل ا لومو فا هما
 مط رتسأو ةد>والءابيلأ (ىرتسا) ربدودعم ينعم فاك مشب 06

 لاكبر ع_كءاذهر لغير دن مايه ىرالع ور ه:ىناىذرأ (ىملا) لأ
 هّللايضردر»م نبا نعاقور هرشم قوه نم لاحا ذكو ةرخآلا زال كه

 ديربال ىذفاربطلاب 4لئم ذهلووأ ندب مخأ هنرخنآب أ نمومترخ 1
 زا ثسدو هتئثكسن[ش غرم ه راطقدوخ دركبدثمب ىهيرك ف م صفقلا نم ا

 لاذ نموةعمدتماراطقررملا ءذارطأ ىف سوثيلاج 'حوررطيأر (ينغلا)
 ,د دسم لوالا حاور ,رالا لاع نموأ تارب اربسطل | نمىأراطملا (نمأس [رايص هحور رمل 0

 الا ناك ام ناربطلاهدسةمدعو اسبلاربطت ىتلا جاو رالاناكمن .ا:[ىأ ناكممساىنانلاو



 ممم
 مدعر دي نأ وج نياريغ تسديدمدعاب لب ى م اينافايف هتيغروىلاعتهللانءهضارعا نم
 ركن[ نأبامدعةمايغلا مون وهوايندلاءذهريغىأر هنااا (ىملل) هي نأ ىرمشو اه ديدان

 هللاو مهدبأتمدقاجادبأ وثم الو) ىلاعت هللا لاقمدعلالاعىف نخل ارحل
 ىوسسسوادزب ركاحم « مركنو ريب دشكى شك ين نوح وشم 0

 جراخهبب يمسي كاهن هللا رك ندملاكىلا عت !نع ضرعملا 1ذه لثمر(ىعلا) يي كش
 ىبردصعىوس شي ورفاأ و م اهلا |نط بناجاعجارفلخ برع نيئطلاوعالا حر
 نيثملا الاذمحو لمت ىيلألا فطالا (ىنعلا) «دنكى رالم تشنب ردرقموا ىو دنكا
 هرقم لع نك اوها ضرأ أءاشف ةعسسورلا هنمج رضيل همأ نطب و هوهرو د هناكمبناج
 رك اك 8كم هلام ن [ليالثاةةانثلا فاقلا لدبهدحوملا“[ةلاب رغم دىفو ةياآرهكق
 ةدلبلاه لهن متجرخا (ىنعما) يي ماقمن اهدي ديرب به ىا « ماكور هش نيز مف نوديد
 اذه ىرخأ ةرمةرهاظلا نيملاب ىرأ ل ه بهتلا هلا محرلا مدلك [نعتدعنودارملا|ذه نمو
 ,درك راظنمك مخور ثدارحدو ردا اطى و اقلا
 الاب مالا مر نعىنكو ةمخولا :دليلاءذسهل باب
 ةهشجوج بالم لاقو محلا فار افا اىلعز ريتا داتا لم هئارهةءادرو هنفعتلا
 ةيبالاعرت قير لع ىل ناك( |(ىنلا) وي ىدلم اد ملا كم ىديمهار قزوس
 نو ممسشيالةمالا مسح رك ةرخآلا لاذ, 21 نايت هلال هأ ةداعوماكا

3 
 عرختريغ هنان سو . لاعلان ملفاغ اشي نينملا لاذ( ىعملا) يي ىرحعانرا سوني ثلاجإ

 (ىنعلا) «تسينوري ريب لاعزاود دمت ه تسههكقايوط ءرناكدلا وا الو كم 3
 ديف ىذفتلااهنمه4رصيمتلا محرااىف ةدوجوملا تابوطرلا كلتناب لعيالنيتجلا كاذو
 أرصنءراج كنا 2 ىم مالانط جراغرهاظلاملاسعلا ةنواعمودا دما نم كلاذو
 اينفارادف ةيرالارمانعلا اذك (ىنلا) ناكمالروشزدرادد د مدص ه ناوجرد
 مولعل اوريسانعلا متو سيم هللانال ىهلالالاعلا نم ىأ ن اكمال: داب نماددموةنو اعمل ست
 امير تغيسوئيلاب برش موه ىلا نين محرلا مدك ةيولالا مولعلل ةيسنل ا. ةيمكسملا
 ةسرعو غابزتتا هتستفابركس فقرد هنادوبآ ىو ءالثمةيولعلا بلا طلا نعل تقي و
 :١ق ريطا ادوولو (ىغلا) يم« تهاترد

 رهن رهو سلة رو
 9 احاورأ (ىنلا) «غارتو تالنت قو رد سفق ني

 .معالقن او مهلا ماناو صخقلاأذه نم مهغارف تقوهنات سب وه ءركاذو ريو



 ىلعارتفا مالكلا اذهاكولو (ينلأ) 1 م ءاتيرقا
 / فس دومن هاك تفك نيكد ا لا

 هل نكيرلهنالهب ظفانو لوقلا اذسهي أ ىذالباوج أ لب (ىنعلا) *
 ةرخآلا نأ لعب ةيملالاراؤنالا.هببلق التما نءنانايحاسمو اسرق رونلابهوامملا بلا

 أ حرمنا بلقلا فرونت الخ داذا لآق ةا مالا هيلع هتعدرو هناا ها ىلع معيب

 |ىلا ةيانالاو رو رغلارادنعيفاتلا مالسلا هيلع لاقهّللا لوسراب اذ ةءالعامو اولاق مسغنا

 مسح ةنرك لولب باها لوو اخ ابق وزو سول بماشاو رو ارم
 ( شناج غسل ىونمم ىهلالا لالا ةدهاشمىلا لسبالو ةيهلالا فراسملاو رارسءالا

 هحو رول لب (ىغلا) ياوجرعواناكي ركز ا ديفش توجه وج خاروسد شوم
 رغما
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 ةريسلار ان ةيابزلا نم عمدا ىأاوجرعررملا نمع عمان راو مضل ا بل اطاراف
 !م4انراوزخ أن ىنعم اوجرع نان سة ءاغتخالا بط
 ىوذم ناريغال ررولا سارتذاك ٍمآسملا سال نو رتذي باذعلاةكتئالمتاف ريسغالا

 نمو سلا ب راو شمات حاز نرها و رارتودب 'ن ورا بسنازإو
 هحو رنا ىأرأفلاك ابن هاش هَىنِضَوَريَق وكر قو انو ايندلا تأرهحو بسلا لاذ
 بحبي تناكو ةزعلا بنا ناريطلا ىلءردستلو ةعاطاو ةسبحلا نم تمرحال

 كماشإأ ةرخ [برخ ةعسالراثدااىل (ىتسدللا) «تفركولناد خ خايمسررخر»

 اننورقيشلا اينالا شخي ىف اةئالا لعثلسو ةيهانرلا لجالا ارمصق ىنبو ةرامع أيندلا شعل
 انما ءذ-موردةلاوركملا بحاسر أفا: املاط حور هبسك ةيافسايندلا تناك

 وش انهن هرما ايلا ىف دعا لام نعريخ أى لات هللانال شضل ا ورفع بانل

 لدب (ايقدللة ايحلاب اوضرو) ثعبلاب ((:« ال تورالنيذ
 اا دحورئالد(انتاآنع مهنيألاو)اءلااوتكس (!ب اماؤأمملاو) اهل مهراكشالةرخآلا
 درشاروم (توبسكياونك اهرانلا مهاوأ 2 ايفر ظنف نو تسصرات (نولفاع)

 اراك خار وس نيردلك ديزمرداروا ماكي اجشبي اظ ىوتم نيلالس .انعلاو

 تا ىوتذم 2



 هقأت !ينالا هله شرف مقالا دبره ىهوتلاعئاشسصلا كلو (ىن#لا) يديركدنآ
 ةرخآلاواكمل قت ىلا ئانصلا ىسني و اهواتخعو !هلبغي ىنمءانهديزك ر اخسصل أ

 ارهتومعلا بارت ل ههقناب ها دهتعر هدلا بار !يماعا( رهش)الثاةتفولا هيلع ىدانيف
 هيلق ملف هلال( ينمملا) ينديز أن ديهو ءاردش هتس: «ندش نوريب زادنكرب دك او ىع

 ف دءاقنت ندبلا ىم صالخلا قب رط هيلع طبنراف هلمأ عطقو ابناملا شخ نمجو نحللا نع
 يب ىتشارنإ كدمخ اعل ,ىتشا دافنع مبملر ا توبكشع ب ىمةرخآلا نم موحو هتمدخ
 نم اوصلخ نيذاا مموءاةنعلا عسبط هلناك ول اوارقابن هاذختاىذملا نوبكتعلا (ىنسعلا)
 اذه ناكفءارطصلاوءانلوالار ءايسنالا مهو ةيهلالا ةبوملا فاق برغلاو رو اينالالاسقثأ
 لهو ةهخن قازبلا نم عفري ناك ى تم قازيل اوهو باعللاك اين الا بح عمدوكسم ىذفا بطلا
 !باعقلا نم زساملات يبل انااكف كلذ نكمي
 1 'نيذفلا لثم) توبكسلا روف ىلامت هللا لاق ايندللا
 ثيبل ثويبلا) فعضأ ( نهو أن او يلا ىوأن (انيبت دختلا توبكتملا لثك ) اهعغن نوجري
 مهن لاق نيلالسج ىبهتنأ اهدباع عفتتالمانسالا كن نكيادربالوارحا مع مف ديال (توبكتعلا
 ىلع بص- هنوكل ج ورمل نمادعب دادزا هصسن كيل داز الكت وبكتملا نا ىربكسا نيد
 ردتادوعن كنج دود[ قط ى م ناطيشلاو اين الا« أادل الهلا عقوتب ثيحاديق هسفنا
 مبا ناكف صفقلاىفاهرغط تلج ةرملا (ينعملا ره ضعموماريمودرد شكتح مان ء صفق

 ٠ رالاكذج ضرمو تسك درك ك4 نط مجوىآَسعمواماسرسوةءاهرذاظ
 أريطلاّة ةر حان ىلع «برعضت اهرفط ضرالاو توم ةرهلا(ىنعملا] وا لابو ربع سرب هزيم
 (ىنعلا) جب اوكىررجنر تيضاةنوج اليم ه اودىوسدودىهثوكهشوك ظىوتشم]

 أك ذ وازةيوارءافشلا لج طتيالك ئأروظبالق

 ةدابي وجل ىم رشاارشداو مقارب
 || امي ضرملاومو دهاشلااذه(ى#لا) عي اك مكحاتارتدئاوخ ىمه ك ٠ ه١ اوكنبادمى ضاق

 || ىلا تاسواذات ةمكحل ىل مكيحلا عضوم ىلا كوم دي دأب رضحل اوهرىذاق: دانيل شم
 || نيررلا يهاوج ىىتا ماو ىم .امح اصل ةنأم الا*اطعاوج ورلا يلستي مح ةمكما
 ثول ىذأت نم ايرههثمتل «يدبلطن دعب (ىنعملا) يي زيت تفك نوكو دشا دريذيإ كرد
 | يىفزيك ماهراجواودتاومدتسج و ىم المس مهلا لاقالاو ةلهم الاطعأ كامالكل بة نا
 :نإب تاما ءوءاود ةهلابلط (ينءملا] ما هراينت ةرخ



 ه0

 لالا نال, للرقي ناب شغلاك حابس تول ارض ىنأب مالا ةيتاع (ىنممأ) هي رادمرعش
 نورخ أ: يال, هلجأ[ءااذات +. أ باهذلانامز نانتسا ممالارخآ لول! وكمت تملا
 شيب م دسحر باكا ءاوخع هشزادوخر ادم لو ىم لوغيورلعب عرشا ذهلودومدقتسالو ةءاس
 لبق ةيقحلا اطلس ن ملم ةرذع بلط اد ملا ولما 'دسرىزورنا غآهكنازا
 هئاربتلظر ددكتاو طك مو أ الون نانمويلااذهرشسكلبلا سبت
 ىأىكرابةيرشلا ةلظرف بهذي ىذلا لاذو (ىنعلا) «ىراكيل درونازدثكرب « راب
 كلا نم هيلق ملي ةدحأو ة م ىلع اهلا ثارو دكلاىلا اهقوسي و وثمه رف
 : :ءيطقل |نارمنم قف اوك لا ىلا نكريف ةداعلازوامتي و ىسهلالاروذلا
 يش دئاوطماشت ىوساركتلك «شدصغمر اوك نا ةزي ركيمؤف ىمةما دنلاوةرسحلا هي:
 لاذ تالىلاصتفاءاشق نمىأ ءدصقم نمو ضرملادهاش نءبرياذلهلدمو (يعملا)
 نآكبناج نكرذك نيزإ ىوتثم هنمراملا نكمالو ىملالاءاضآلابناج ومدي دهاشلا

 سرف قسوا اله نع ضرع ان الومأب ( ىعلا) ') ينام جم بشن [دمادصسم
 دمصسلل ةلبللا كانت ىف ىفأ ىذلارهو هتصق دام ئاروك ذملا صاعشلا 001

 المدار ده يدم ناردتنل مقا !رتامهمدصسم له اكدر تمالمإل ا
 ىدلج نكم شدني كمونإ» ىم مكبتلل كاد تببيدنأ هل مهعنمو فيشادصلا لا

 ممادعسلا ل (ىمللا 4 وركتناجوهءاجددركنات « د

 ميغ ىأ انهرولث ارزجا لسور نو. قالضإل للئدب بوث راق
 دبا ناسآرو ةزنآ وف ىوئنمكلام ياما مسامغتي وول

 5 ,رطااروبه نوكي رص الارخ .[هنالاسحرظناالوسىريدعبلا ن 0 7
 |« تجنيد" تسد عيباعي تو » تاكشودرمس تنعرا ثيبوخ إف ىو الكشم
 زيوت سد بلطو هلبح ار طضالاو مالآلا تقو عطقو لاج لا نمرعتكا (ىنعلا)

 (يعلا هدب

 نورذلا ديار نوجإل ىم نسحلاو عب )
 الاذ برا لخادقأ ل ينس د تازراك
 برحلا ىنع لالا طشلا فر ازراكتا ىلع اع سراكلا دحاولا ال !ذىلء تركي ول مفي نامزلا

 روح هنأ نظي برحلا ىف هعوفو لبق نال نوزحم ىنععرأت
 هلم نيه ىريشمن نوح إل ىع جرولولا لبق ج ورح ا مدق

 ل كيناامل (ىنعلا) ميم تس ايو تسكر ك لجاذاك » شيكا
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 ىتلانلحور متفونعمتشيمولادبالا نم تنكتاو (ىنعملا) بدري زرسؤنال مك نما
 ورو اسوكتمراص نر وم نال فنغال لو انمآ لاعتىنعمت ةكرشلا

 نكلوةالسالو موسةرثكيسانل اول ضي لادجالا مهل لاشي لسو يلع هللا ل دمحأ ةمأ نم
 قادت :بموادكسنا لا دبا تسرك" لو ىم يللا عسب بولغلا ةمالسو لاق

 منركيئذلا كاذ مهنملادبالا (ىمللا) دو لغتي
 الخ ىلاعتقحلالبا دبتن مهرس نوكي و ةيهلالا قالخالاب ل دبت

 3 تاه دب ىأ لالا مادالا من ةبثس م ىلا بارمشلا سأ .ةبتوىمدارشل دب أ
 ', ريش نا زاووريكريش قسمالبلالىمةثبلا قالخ الدبة :ت١اثالخا

 , لسامو تاركستن ا رورغلا بارش,نظلا ف. ةوجنم نكمل (ىندملا) يت نار نيه
 دوكيف برحل ادوسأ لبقم دعتتالو بهذمالو مصاو د هع

 9 ىم ةدحولل ىربكفو باطغلل ىت.ءىف'ايل انا ىلع ةرمااك لرا
 .نمىلاعتهللا لات( ىنعلا) هيي دش س أ مويام موسأب ديد

 ع( هيج ميسم ل او مها ىأرال
 ومادام نعي (دي دش مهم موسأب) ىربكلا ندا محلا البل ىسهتن اة: ةرغتم(ىتثممولفو)

 مهسم) رطاولل ادونج نع مهتعن اعدوصأسا تدك نكلوأ ديدشم ممأ؛نوكي مغوص»- ف
 اذمبنوتا ا او مث بل ىف نوفزخشم(ىش عجول ةكهلا ىف د>اوب

 2 اا ءذلمر(يعلا) 7 نانررع نوح ازفرد مدنا ةادرصركذ مهنايمردإل 3
 تنك »4+ تببلا٠اسن لثمءازغلا قولابر مهيب اذ
 ثرىبلالاق (ىنعملا) يّ ب ورحلا لبق ىتفاي
 اا بل و هراعا

 ىعملا) هدنة ىف كس نوح
 نفالبةوغرلا ل تنوعت برا نأ ءلغ تو نكلو ىراك-اك ةوغرلاب هه

 تقوإإل ىونثم توريماملا مهتاطبشلاب
 تقو ةغئاطلا هو (ىنملا) يي زابي نوح شغيترفوركتتو م ارد ش

 ىم ىتتلاو دعضلا ىف لسبلا ل ثم مهفيسرغلاوركلا تةوورب وط مهةيسمازغلا مك اذه
 هو(ىنعملا) يك والي دش ىمتنزو سلب سب, ه وخل مخزوا لدهشي دنا ثنو



 مدل
 بااط ىأ وج مخزةعاصشل ار ا ولنال نوكيا هروصن احلاو ةيراحلا مهلقركمتتقو
 | فيس سذنو أ ةيرح ةذعطب هن دب فر غرشبو هدوجوولخ ةزر بم ا تقو مث برم ا دي رمو برضلا
 ىايوجز راد بجيب نمإلو ىماناهسنوكب ناحتمالا تقوواثب رج نوكي ةيحاهئامدا ثفو ىأ
 ىلاعت هللا ةبسمم ءافصلا بلاط . نم بت نأ( ىنعملا) م افجزا !لقيستتو رددمروكه اذس

 اراظشلل ر فكم التباو بولقل لتس بوبحلا ءافححنا ملهي لو هللا نم ليصل تقور
 انج ىوعد نوح قشعإو ىونثم بوبحمو قشاعانا هبلع قدسي لهما !ذه عمو بونألاو
 روضح ىف ىوعدلا لم شعلا (ىنمملا) يهايتىوعددثتسبن تهاوكنوح وو هاوكت ديد
 نوكست كل احنق دس ىلء دهاش نكيملا تق دس دهاش ل ثم هيلجربسلاو و بوبمحلا
 6 ينك ول انرامربمددسو » حث ص ىذات نبادهاوخ تهاوكدوح» ىمالطعاب ىوعدلا
 الى قيض كللصعتالو ظنغتالىأ ف مىمافلا اذه كدهاش بلطي امل (ىنمللا)
  ىذلاو بيقر نم 4 دبال قوشعملا نا نم انك ةنيفدلا دل ة يلا لبق بحق دس: كيبل اطي
 هلا لاما لاس لسبال شعل اشم لمحتيال ىذا اول سعل الك يال لفل امسل ىلهريصيال
 نآ» ىونثم(نيداس مثكنا) مكت( مكن اهرباوناه)د ماي (لف) غلا ةروسوفىلاعت
 .نوكيالا :لاذلاةىدفوان(ىنملا) يك ردوتر دنا ىدب فصواب هك هريس ىا دش اينوتاناغم
 جانت كنالء املا نوكي ةمبغل كف ام ةازاللب ىأ كيفوه ىذملا عقلا فصول بكل

 ديرب دز دمارعتا«ىوح دغر كى مال ظ غيل كذالخ ا لوزتل تادهاحلاو تاضايرلا
 برضيلجرلاهرشىذلا ا لاوهوةغفلا < اتمعلا برض(ىنملا) يدزدركر هزئارث
 دز بساربهزننآه ىشكه نيكنآل )د دببي!نزم رك لاك مرخ[ ل انمورابغلا برش زباب دغلا
 يرض لب سرغلا برضيإل ةغيقملا فوه سرفلا مقتتملا لاذ برشولو (ىعم ا | شكسكسرب
 هحبقل ذل سلتا ءذله نع رفتنالجالاهبدأتل ريل ىفا.ماطباىأ اهككس ىلع

 كلن تح (ىعملا) دوش ىئانى كنا دئزارهريش « دوش ىف شرخ دهراو ل سكسزانإلل ىم
 ىأ اب ارشد وكي ىح بنعل اءام سبحتو نسح ىم ىلع لصحتووجنت بب دأتلا دن سرفلا
 درحل سيل سفنلا سدح ذك اهب راشاس سسفي ةبث سمو ةغص ىلا ةسبت صو ةغس نمل دسبتبل

 ىلا اهنمو ةيضارلا ىلا اهنمو ةنثمطملا ىلا اهمو ةماؤللا ىلا ةرامألا ئماهلب دسبنل لب ةناهالا
 6 ىدزرار هفز ىديسرتن نوح« ىدزار لمت نآنا دنج تغك ف ىم رخل اشمو ةيضرم ا
 ةسرتلا لجالريغص مثي أر يغصتلل هيف فاكل اكتب برشت يم ىلادحأ ثق لاقاذا (ىنسعللا)
 ناجى مدزنوجاروا تفك 9و ىم ىلاعت هلل بوسنملا ارهتلا ن مف ئثىالبيدأتلاو
 ىيبح ابو ورأي لئاسقل براضلا لاق( ىنملا) يي تسور هناوكم دز ىويدنارب نم «تسود
 ىونئمرخآ ل اثمو ةنطبشلا ةعبيط هنم لي زال هيف دوجومناطيش ىلهت رضانأ هني رشم



 [ناكلما (ىنملا) يدان لممودهاوخوخ تا ره م دابوت الم ارتد وكراردام

 لاوزباطنالودا_ذلا توموعبملا لاذ توم بلطت يبلع امن ةلاح ىف هللانامأ كل تاق
 لكي ع ءةمبراملاوب ,نح لاعب دوم اروح ىلعربصلاو مزاالدانتسالا برشا لمتنا ةاهداو

 (ينملا) هي دقفعر ناد م باو ىد حبنا« دنتتعر كم بدازكى هد ركن ط ى» مدان لاح
 مور عاؤع اأو موقارلاجرلاءامو ةيلوجرلا ام هركرنر بدالا نم اوبره دفا ةغث اطلا كانو
 لاذملا| ىنمملا) جي ددنام ثنو نينجات ٠ دناراو اةرزا ناشنالداعإلىممهراتوو

 اودع ملونيدحتو نينوبأما ذك اون ىتح برح اواهولا نع مهوعجر او مهوةلخ نوتعاطلا
 اراغيا زر غو فالف ى عمال ؟ىلءرب هز لو شعل ا نعدا نملاحلذهواادبأ ةيلوجرلا مسا

 ا ع وراه فسرداهينحاب وثم
 «الؤه ل ثم عمو هلى ءمال ىذملا مالكتلا لئاق ىأ أهج نآزغت نيتللا نيتبسراغلا اناراغئاث

 نانرزك ه نحت فك الابخ مكودازمكنازإل ىوتم برم ا ىأ ءاصولاف صو بهدنال
 اوحرخول)يةقاثا! قد روس يف لاقدل امتهقلانال(ىنعملا) © قرون ا هركرب تس

 مكن اوءرسأ يأ (مكللالخارعضر الو) ننمزلل الفتن ادا .(الابخالا مك ودازام مكيذ
 (مهلنيرع ايم“ مكيفو) ةوادعلاءاسقلاب (ةديعكا] مكيارتؤبط ىأ (مكتوغبب) ةهمنلا

 ىئاريشي ىربكللا نيدفلا مج لاقو نيل الح ىو (نيملاظلا لع هللاو) لوبن عاه-نر

 مسخالثلذو كوالا باصصأو يولغلا ,رالح السد ريشنلا تضخ ىف ةعببطلا!لهأ دوعت نا

 ةيص ةطاسةء زمر ةةداس بن نعل 'اوكوهل هب رمبلا سمح نماو رولا

 مهتالخاو مهلاوحأو مهل امفأو مهلاوتأب ةةرذتو اشيوشنالا مهو دازام نكس الا نيقداصلا

 | ىمأ مكيلعاو د-فأو مكب ولذاو رسكسسسو مكتبي نمرارغلا اوعرسأ ىأ مكلالخارعشوألو

 كودو قرر ةغيص لوح ىفاثل ارطك1 ىف لاقاد هاو كلوا لاورمسلا نم مكودعتأو بلطلا

 هدرشهرمهاعلا ناثياركك و ىرثم مه ع ضرع بلقلا:افعشءاضفرلا نعلباقو
 ةازغلا ءار كل ا ووكينا ةفئاطلا كيث نال (ىنعلا) ييدنو ثدكنو ممهزغم فنا زاغ
 ىوتثم ةقراسةازغلا ةيبطو ىوق مهد فنا الاذورابنعاالب ونيتلاكبلالءاوبوكي 1

 موذلا ةلاذو(ينءلاز يدننكشب فسلدو دري ركسن هدنتك فس مهاعئابارتشبإ 5-7
 ةكرعم ا نبح دعب نينول: مو نيلك شتم مكسناولاو مكلاكشأبو نيذوذصم مكعم مهسضخأ نواعم

 نيالا ىهايس سال ىوتثم برخا فص مهمولدعانو رسكي فصل !بلغلو نويرهي
 ليلقركسءرفنلا اذهالباذكسمالا تاكا ذات (ىيعلا) مب رشحردلاقاغت لهاا كميورغت

 .«نيءمدحلاو ابلقنيةرغتملا ىاذللا لهأ عماورشظواوعم نأ نمىلوأو نسحأ
 نيليلتاولكولو ةملكلا عاس5 جاو ضوافلاو ىدسل ايقافنلالهأ نعزيتلا دعب ةيراسحلا

 يع
 فوأ
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 ههنطعب شوخ مكم اداب تسهإل ىوتثم .ةملكلا قارتقاعم عمصتلا ةرثكو طالتمخالا نم

 اتساونعم[تسحإ م تغلب ىرابس
 ءابلارسكبإ ء) زصساو لنا (هنط) نح ىنهم (شوح) نيل قمجانم (ى)

 (لشر ريكو مم (ىراود) نسحأ ىنممادعترعلا ا(ىنملا) طلتخا( هتضمآ) رممءاتعم (ملش
 ا ىوتثم طانخا سمزولريثك ن م نسحأ قصمناو لختنا لبلقز ول

 ادحاو ائيشةرو سلا ىف[ ولو ولا اورملا(ىعملا) جي دنين لد مهكداتفانازا هت ه دئيشإ
 دحاولا يلق نان بلقلاب نيدهمازوكب ل امهتوك- ةهج نم صفت | ههنب عقو ىنءل ارابتغاب نكمل
 ناالاب بلقلا وامور فكسلاببلقلا ولم انك ازول:رو سلا قامهنوك ع يواسحرخآلاو "يع
 سفنلا بواغماذكو ىنعما ةهح نمّقرمل ا نكملو امهنيب قرفال نبدحتم:روصلا ىاناكوإو

 ازاوكتوبلدناسرتربك ف ىونشم تاطيشلا نمالاح هوسأوهفاضسش ةرودملا ىف ناكو لو

 كلثلاى هنطنمهتالافئامهبلق نركب ى مولا( ىنمملا) يي ناهج نآلاحز ذل شرد ديزيمو ناك

 دارأو كشلا ىف شناعةروصلا ىلارطات ةسيقاسا نع لهاذملاعلا لاذ لاس نمبب رلاو.

 وب ىلد ىمع ادهن ىئن اسرث ماكاو ىزتسدن ادن ءررددو هريم ف ىم ىالحلالا لمرافكلا سوما

 ذب باقلا ىمعأو ةقيقحلالزانم نمالزنم لمنال كل قير طلا ف بهذي ىسوحا (ىنسلا)
 رم-ثيدهبلاو ةوسروهنلاب نقوم غكب كيس ءرظألا قب را ثلدي وافثا رؤي رطلا ىف همدق
 ناام (ىمال) مدور نوخريل دوال رئابألكرر و رفاسم هردلا دوج إو ىم لوغو

 ىاه ديرك كرع ف ىب ةذحل اةرثكي ود ةرتلاح هدي بايجأب به ديفيك نب رطل العب الوفا سملا

 فرط مع( مدر ظةيت ى مك ىاتج) ياو فوض آيب زادنكو او تسيئ ارو نا
 كاذب رطبناجلاادسهىف سيل ظف, 'لاق نملك (ىنعلا) 7

 ارو إل ىمةريصت ىلعو هذ قا قير طثل اا ارفا ملا امأو اففون لع ذيل اةههفوحن نمر فاسملا

 مع تارفا-ااامأو (ىنعلا) يب را شوكردودو ىاهرهدوريك ه را شوهابلدهرديادب
 ب هزانمووي رظلا رح املا !ناظفيلاءلقبىأ هلقعومهيلق بر طلا

 ادي وشن هيطعب ىتمو ليت: لاول, رمل !برطلابابرأ نمملاها!ىوهو ىاههذأ
 تأعاذان (ىعملا) هنالف دنا تقر والو

 | ىفو ةءاسج باصتأ ةروسلا ىف ممنالبولغلا ناب مهر نالدرتشا

 نولف ؟فواناو ةغباضا !تقر مسمالو اما رطل ىف لاقا نهلو هنا

 رص فالردناه حرك دئاهائارثو ةزيركس بط ىء ترثك انمجامعأ ىلءونورئاغو
 ءاعدالاىأفاللا ىف اوك ولو در ةن-كلنو ضي ونورفي ةقباضا انيح مهنان(ىعملا] جدشلباب

 تقوي روص مهبح نورهام ةرم مهف ةغلاسبل دافالممالا عتومرد ملأ, امر رعسأ|

 0 ياا للاي ب تتبتتللا
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 يب راكث وديسوحناسواطزؤن « راذراك يدوم نايانهرزؤن» ىو مهلاح لعب ةفياضم ا
 قءظحاليو هدوجو ىلع ظذاح ىذفا ىأ نعرالا نم برغم اركبلطن الث نأ مسا (ىدملا)
 الهأ لاتمالناليكسلاو د.سلا سي واوطلا نمباطتالتنأو هيلعردقبال هنأللاح لك
 :ةينانمسلا ةيثرع ىف نط اغقلا سغئلا لهال سبلو نيزرالل ديصلا نام اله1 لاستللو

 :هكار شي رف هيرتغتالف كناكم نمالعا دارو زمالك
 داك ضركن يف تافالم تقوو غاوخ ىراساردوخ ليبقو نك |هيرا نمهكد بكل سوهيلع
 وءداو مكسنواعأ فاقول وملع هللا ىلهدمحأ ب درك اوله شي را ناطمشل!لوةناس ىف اذه
 ىف ىلاعنهّنلا لاقنيوكسعلا| ةلد امو ني صا !ةاقالم دنع هيرهىف :

 ثنأب (مهلاسعأ) سيلبا (تاطيشلا مهل
 .مويلا مك بلاغأل) مهل(لاقو) رك ,.هئادعأ نمجورملاوذاما أ

 تنل (تءارتالف)ةيحانلا كلت ديس كلام نب ةقارببة روس ىف مهانأ ناكو ةذاثكن م ( مكر اج
 عحر(صكن)ماشه نبثراحلا ديف تتكون الل العر و ةرئاكلاو ةلسلا (ناتثفلا)
 .(مكنم «ىروفا لالا «ذه عال ذغألاولال ال (لاقوإابراه (ءيبغعىفء)
 .متا(باةعلاديدشهئاو) ىكسل مينأ (هلافاخآق] مكيئاللا نم (نورئالامىرأ ىفا)
 هرغيشالالابرفط اذا ثاطي ثلا نا كلور رهام ىَربكلا نيدغا مخ لاق نياال
 ضع. باك-ةراوايئدلا ف فرصتلا ءرشبالئاو لاجرلا ,ةيهىلا غول بلاو لاكلاوةوهلاب
 الف ةمال_لا لبس دل ب امو ةءالملا لهأ عب رطوهذا بحهلاو ءابرلا ىف ىف هعفنب ل بتايهملا
 .:دلاواهاوهو انهت اذسوسوفنل ازعةثفو بواغلاو حاورالا ةئ رن
 اوةينابرلا تادراولاو ةيكلللا فاسرالاب بول لاو حاورالاةث هللادبأو
 او نيوغنلا ىلءحاورالاو بولعلا تلوتساو قملا» يسم مهلطابأ تعزو اهرك اسمو
 نوكما هئعاطو هللارك ذيتنأهطاو اهاوهواهف اصوأ ترسكتاوهللا بز سوفنلا
 *ىرييلا لاتك !نمأربي واهمرغيفاهلانواعمو ابحتوامفاومناكتا دعب اهلاغلاسخم ناطيشلا
 رظنلابىربهتالاول سو سوو ىف هيل دي لخ د مدل قيبالذورتالامىرأ ىلا مكصحتم
 فاين ىنا لاقاذاهلو مر ةرااهواولت ناطيشلا ىله متوولا اراؤنأ بولَعلا نم سوفننلا ىلع ىناحورا

 ىنعلا) م كراج ىتاكنوسفا دئاوخو كيدسدش ء.سردناطيشو مهو ىوتشم ةآلاهللا
 مهلعأرفمكللا برو مكنلايسساوموايرادمىأ مكيدصركعاأ فراس ناطيثلا لثم

 ركشاودره م ند شرشامو تفك اشي رقنوج إل ىم مكتيعم ىأ مكساراجفاالئاةالي>

 اهتاووشرأي

 رد



 لهل
 قأولاتعلاو برعللنبزضاماوراس وخر أنماشب رئذاال(ىنءلا) يخدم تاتالمرد
 «ىهيسا كئالمزا نأطيشديدإو ىمر افك او مالسالا لبنت ىأ :نالال نيركسعلا نملك
 اجب رط قاركسع ةالملا نمناظيشلا ىأر (ىنعملا) جو ىهرردنا ناثمؤم فص ىوس

 أنا دز فساهوزنإلادو:بنآ ظ ىو ةرهاظااوةذواءأل نيئمولا فس

 :رشاهورتلادوثح ذو( ينعملا) هي هدك

 اي منيب ىمهاكو تفركاج هدي كس ناودو ىان إلى م برطشاولأ:ةراسثلاتيبىأ

 اركسع تبا راو بقع ىلع صكنىأ فخ هجر نأطيشلا كاسم (ىنملا] «تفكسش سب
 « نو رئالامكرأى ا اوبهذا « نوع هتمىلامهثلافاغأى ال ىونشم هته بهتتلادئاز

 اىوتارجىد « نيهلكش هتارسىاثرامتمك ظ ىء تيبلاهثا فانأ م (يملا

 ةءرابلا ىأ ةلمهملا لا دفارسكيى دار .لك شاب مسا ثراحلا لات( ىنعملا) كن :هباىئفكسا

 مني ىمه نم مدنيا تنك » ىءاذك لعن لئشىال
 لك تراحلاا لاتارح ىرأ نآلا 1 تراسل لاتةتارس لك فوه ىذلا ناطيشلا(نعلا]
 ةىيبتمط ىم مهعمدىأ برعلا شيش امج ىرتناطيكااوه ىذلا ةةارس
 ركل اذهرشضرتمل(ىنمملا ]وكلم ةونادوب فال نامزدت[ هك ذنون البلا

 ةو لاذ مكن راج ىفإءكلوقز رافال نم وكم مسخن مس .ويهمو لابرلا
 .٠ مدشتا دنيا, كىفكى مه ىدإإل ىو

 شيما معز ترس ىأ تا دنيا ترستلفا

 سنا

 © بر شيش أ هج ىف تفك

 ةرابلانيعلا (ىدعلا) نب ه«دزيجانود رمان نا زو « نيءاىا

 وم مد داوونمددآم يدرون انو ىوتمرقحو ن ومهأ ب ئ2الُث 2غ نامزلا اذه ىفو لذكر

 ةيذاكلا كي واع ديانررتغا ىأ لاذ كلمن انلك | ىتح (ىنعللا) ميدش مزيهامو ىتةرنو ونا

 تما ىأر الا تيب ىف ىأنوثالا هيرعمو نوتلا ىلاتيهذ نأ كر درع نمير اينو

 شباةءزا ه نبا تفك ةارسابثرامدكاوج ف ىوانظرتحاو راشلا تيبل اطحانر يسن ضو

 كاذت اماكل هذه ةثارسل هب.ضفةّدش نمثراحلا لاقاسل (ىنعلا) ينيملكادش نكمشخ

 نةراسنمالا نوج « ديشكواتن دز وهم دوخ تسد ىو: منابطغ ثراملا بأ
 هلل هو هنا اك ناب ةرك هلام ثراكاديإ ديب صم (ىنملا) هي ديسر لددرد شوا تك

 نآدوخ هت ركون اطيشتفوك ارا 3 ىوشمبلغلا عمجو ثرامملا لون م

 اذه مو برهوثر احل اردص ىلعه دي برشتأأ
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 «ىربيلا لاقدعب هتليحو هركم لاعلان ءر ادا | ذه برغ تاطيشل اناا ( ىنعما) و مكنم
 رد شئازي ر كس « شنخادناوشا هئيسردلاتفوك لف ىرثمدزوا مملامضو كتم
 ةييههيلهتليخألاراةراسدعيءابرو ثراحلاردمبرش (ىنعلا) يىشتخاتتييه
 ثرو هوهرد ودنا هدوبنثكليودره ناطيشو سفن إل ىو االهابف هيلع تلوةساو ةكنالملا
 ارثك ةفيفحلاو لسالا ىف امنمدحاو لكن اطيشلاو سنلا 9 يدنا ءدوغار شرخ
 ىه دأب ناشياك صر ..:ثرفدوحإل ىم نيترو ىف ممسفنأ اورأ أرهاظلا فوةدحاواناذ
 نكلا دحاوارهوج ةغيخلا ف اؤلك ل قعلاو كللاك(ىندما] يي دن دشتررو هود شا مكحر بج
 ذام « شي وخرسردنيثج ىراد ىمث دو كوتش .نيتروصار راس ةمكسملا لحال
 مخول ايؤدعلا كلاذراؤ دماذك كرس لست (ىندعملا) شيكو ناب مصخو
 هاي وتاغومملا دحأ ب ةلاوهوراهمو لال دم س شك بيش نيب ىلا سفنلا(ىنعلا)أ مير ارفردجزب ركهاروس سن « راهءوسدوج دنكف حن شنب ف ىمنيدلاو حورلا
 ورب ىلارارغلا ىف نوكي هللا مسارك ذيىتذ باقل ىلع لم تراك ةيكرثلأب
 .ةستلا هللا ىفاذاو سفخو ىلوت هللارك داذاف مدكى ا بلقب طبشلا
 ينوردراىخارو<رهزرس ٠ نونكدرادإوجعترؤنمرا لدرد» ىونشم ءاغتالاو رخأتلا
 لكي راغءسأربأب و اشاخياكلاقادخالا ىلا ةلاىفثلعناطبشلا (ىنعلا)
 95 عوار بنقل لذغاذاو هللاركذاذا
 اهذ نمو ةيناسنالا سوغنلا نمن|رشلا ءافتعل( جملا هه سونخد شا :رخاروسأ

 3 ىوتماوةخ هعماراس شخبلا د
 باماوب اهذهلو ندفنذلا سون "ناطبشلا سود تال( ىءاا) م تسدشرمآ ارودغنةرس
 نآرسوك ٠ هاو سان خارويدنآ ادخمك ىوئمذخ غلا سار باباو باهالك
 ىأهنالسانلنإ نآرقلارخآىفناطي كلام دىلاعتههاسأب (ىنعلا) يدئامبارذلتشي راخأ

 كآرسددر درك املا ىونشم ب .وكاوذغينغلا ىأ كلنشي راغس أر ءيثنأط,
 نيذفنملا كاذهسأر نض انقراتقو (ىسعملا) م« تشرددايس ميزا مدي دو تشن ىاخا

 ىركم ننجنز هنولبد 5
 نوكتركملا اذه لثمن ءوجراشلا هسأر يأت ةصرفدص ابل ىتح (ىعلا) نإ
 ناطيشلاو سفنلا نك ثق اهشعالذاغ اهراذا ىتح اهسأر د صرتب هنالةولغم»

 تهارنوردئازا سفن هنرك لف ىوم همغتلا ل هذتاو ى:خاورخأت ارك ذنا بلغل عم
 دعبول فوج نملعب رطسغنلا عط#ملولو[ىدملا] « ىدجك سس زءر» ىدزا
 نازل ىوتنم ثيِيلع ةردقو ةؤةداطي كلو قب رطل عاطغل وكي ىتم متملا ب رطلا نع



 مة
 ناوعلا ل اذءاشن 1 نم( عملا« تسنغ وز ؟وصرحريسأ ل دو تسذو شكى ظنقم ناوع

 ناتو دزد ىدشرسناوعدازإو ىوشم تاهاعلاوايا اًررلا نم نمأ تاوهشلا كرت نمنالا ةوونلا نال ئالنبا بيسوي ةثحلاوةفآلاوممطلاو صرحلاوبسأ بالا ةوو
 .ةيرسلا ةينا_ةئلاتاوهشلا أ ناوعلا نم (ىنسعلا) مارت ترهفب ارتاناوعات
 .رطالر هقلرهالقلا ىني.ناوهلل نا تح دسانىنسعمانهءابتو بارخ عمان هدتد

 ىدع أ وهو في رشلا ثي دخلا ةفيامل ةعيسن عهما(ىنملا] كرت دع ىدعأ مكتل يفلح « ركندنبناوونشب ربخرد إو ىم كيف دارهفماةوهشلاو
 « ني ركون مودم نبا قرطمط 9 ىملاقر قدم ىدعأ مكن مكيبنج يبى اثلارطشلا ىف الئاق فيرشلاثيدسحلا موه كال لا بملاح اسمو كلهبشج نيولا ©

 قدعلا اذهةمدحر ةمظعىأ قارطمط عوسنال (ىنعلا) م زيتسومل ردتسسيلباوجوك
 وتم دانلاو ملا ىف سيلب لم نال هنم بره او مالكلاب كل« اء ىأ هتسدمدلبغتالو
 لجالسقتلا كنتو (ىنعلا) م دركل ساري دمرسباذعتآ ه دينو اندر مزادات إل
 كتناىحالممباذملا لاذ كياع تامج ةمساخلاو ايندهلا لحالكأ بصنملاولاملا
 ارثل مركب عمو ىو ثم بريتا فض ع تافاغتو ثيسن للذبح نمور خآر وما
 نابمتالىأ بع” ىا (ىنلإ] و ديون ذئسدس شي رخرصتزرا « دثك ناسك
 /ا دقم ةئاماهركمو | ناس اجرت س فنا |تاءجوالستوملا سفنا | تلعج
 و( ىمملا) هية كضاكربتادئعتك أب « دنكا كت عنس ار هاكر صسإل
 - الدم لبا معد م»وو فضال ىعع فاكلا مهدك ةنيتلا لهم
 تزاراهزغت«نةدلا درك فنار 1تطكم ارم_ةكوا ريثك تاءاطلا لق

 مهلنيز ىوف ىلءافيطل ىأ ازغنةليملاو نفلا,تاسابقلا لمص (ىنعلا) منظيدتادرك
 تاعاطلاارتاعاهط ىماعملا ىريىأ نظلابامابف ةغيطالا لامعالا لعجت ومهلامعأن اطيشلا
 ابمكممأب درقفلا مكدهبن اطيشلا ىو ىلع تاحابق
 ذسهرطسلا لعق (ىتسعلا) هب د:كيم قيام بلقس فرب « هزم
 خنلاب هيبش هنال تالا هدارأو ساسةنالا حار سفنلاوىره ملا

 ىونثم هرا

 اهدشتوتلا (دقملاف) ثفيرحاوسلا (تانافتلارشنمو) ىلا
 2211 اها هل: مكقسلا | مديفع دفع ف ناطي_كلاثشن نمسفنلا ىلع ةئراطلارطاومنارشن م ىركلا نيدلا مجخ لاقي ر ريف نمو قنئذب ايفو ن» طبل
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 نكاورخاسلل هلق كمال ىئامح ا نال ةيقللا ثيح ننال ةروسلا ٌثيح نماهل دبي ىأ

 !عركلو ةقيشح نابعالا لي ديت عردقي ةماركساوةزههلا ب رطنولاوىلاو لوسرلا

 وتم سفن لك اهلدبيوقئانخ ا بلي لاتاذهلو قئاقم ا بلت لكتب ىرترحاسلا نم
 راج ناسنالا ىر ةع اسف (ىنملا) وي ىتياواريرخ دزاس دا هىعاسافعارعد

ستا نا الفصو ءارقحر فلا ةرؤ ىف مهنوكلءاحلملا ءارققلا ى ةراعأ
 ةردقبحاسانا

 نيئبازط ىوتنم ةداعلاوةو داب مهعسوبوةروسلا فنين لم م.نوكسلايف لا لعأ ى زب ىأ

 روتمرح اسلاادهلثم (ىنعملا) يرق ارصمساوسولا ىف ناو رس تست نوردرحاس
شلا ىف لاقا وار ةرامالا سفنلا هدارأو كفوح.ىف

 ىوارهسمارصس ساوسولا فنا ىفاثل ارط

 كاف (ىعلا) اثكيوداج دنتسهنارحاس هاهرصم 'تسه هكحسس /اعنآردنا

 لالمل ارسل بارصصأ مه نودوحوم ةرححسلا»ذهةير ملا ب

كلو هنومتافو رصحلا نومفارنودوجومةرصءداشرالا باصأو
 ءايبنالارصسا ةيسنلاب ن

 تارا ىوشم ىيكرتف سو اشكي وداج ظذانأى لهو

 ىأءارمساكلتف (ىفلا) مي رس ىافا 7 ن

 اولبحوةرامالاسفنل اركموهو لالولا ىتياهااغ 1حيلاىأرتلارهزلا اذهايندلا ءارعع

 ةرامالاسفشنلا مسا ليزملا ىوغتلاوح السبا اوركو قايعغلا ثيدناضب أىداوابور هلو تين

 ونب نم مرهز زمك ربسوج زا قابز ندبوكتسسإل- را“. ءاودءاد لكل ىرغ ىلع

 ىدهلا بح اسوأ ىوقنلاو حالما ىأ لاي نابلي ف ارلتاءرم (ينعلا) جرتالبدزت

 لاقذتج ةسرعلابامالاشب ءادعالا مامن لاهو ريسسلالثم نم باملا

 ىفالسرثلا نم «لطنام لم ررشلا مما لا عذتلا ىنمباهلاىأ ةرتسلا ةئملاو ىرهوملا

 » ىف" ىفارروو تسرصسوا ثفك ظ ىوذ ةرامالا غنا !مسىأ مسلا نم كلعفناوب رنا

لا لو (يغلل) يو ارصس م فد تسارصم نم تفك
 مالا سفنت

لحر صم ىف (ةءو لالا باذعلا ىلأ 'ههلا نغدعبلا نم بعستي "كير مل دعبب
 !عفاد لا

 'عمسا ةرامالا ك سفن كالعا اذه تدر[ نان :

 اذه مي شكت امهمدصسم نآنامسهمنا رباردنب نا

 بارملادصعلا الاب ةوخيبلاوةفايشلا بل رف ملا الاذ ىلع لاذعلا مصنرركست ناو

 شوخ نة فكق وارحم و تاببل ا فنا كريسغيب تفك ) ىونثم «فيضا كلبي ىذلا

 نم نآوهو هثع هللا ىشر ىلع نع ىورملا لو هيلع فلا ىلس لو سرلا لوذ (ينعلا) يتاولبب

 اطب_كااركسلليرزم فاعاو مرك لوسرلا لوةىأ قح ناوابلا لاذ لونواركش نابل

 مومذمو مارحت اطيشلاو سفنل !مالكو لالحر هس ايلوالاو“ًينالامالكتا جتنف سفنلاو



 (ىدملا) مهمنيز نكمارامودصمم ه مركلاوبئاوربىداب نكمنيهإل ىوتنم
 نكتال وشما اذهنمو ةراسجوةءارج بحاسابلض أدل نكتالو ممامركأاب اب
 1 ةدزا نمت دديوكبمك ف ىوماندصملو اناا مهتم

 بهرادعةذش نم هنا لعءاش اراناتيم برش ندير ادق هنوادع :نم لود ٌودعلا

 يمي ىلاسدبوادعسةناهييم ىلاطتاروا دين اساتبءكوو ىو الئاانبلم مك املل ىثرير

 اللعتس دسم ل نثاكسلا ب رغلا اذا ينممارواقنخ ىتعجديناساتناملاطنأب مي

 دصسمريلتفةناهباتلبى ماا .ناكينعجدوب فنعم ءرعلا» ابلاممشيدي فيضلاا 5

لعاوعشي تقلا ةلمىتح (ىنملا م دهجوادصتمتسماندبكنوج د
 اندصمملا ى

 7 ِك 03 3 5

 ىني رضي و صاخع لالا كلاذر كله هسيذوان نم لكوهو ثيصلاو مسالا
غنا اذها متل دهم ىفةليل موتلادارأ ىذلا كلاذلاولةلهغا لهأ

 دما اذهىف يلا !ت

 ىمدهسلل كد الهاودتسأ مهمالخل جالو بير غاز ةلحلا لهآ انلو دع لوفي تكل هو

) يب تانمثدركمز عاما هندكو نايس ىأ هئمامرب يعل
 0 «عشتال(ىغلا

 دوس نكمكدلجوب نهإط 'ىرتشم قدعلاركم سأنالانال عامتابىأ ةيوقدحوروماب
 يهذاو شما ىنعجزم أل عف ةيرعلاءابلاريثكم(ىرب) م زكا راويك وهب نانثءك و زمم

 يعلي لل عن( نم) ةبحلامجال لإ حلا مب (ادوس) ضاح ىبن (نكن)
 ءابلاعفي (دوهب) ردقت جال وعم ةمدقملا ىازلا نوكسو

 ن , دنكر دو شي رو تضزمدبفالب

 ىو, ةعلطقةعطقوةر عش رعشاهر عشاوعلقو مهام اوذنن مالا ةبةلع تاو لوغو علاطلا

 يهذأو ظفبن(ىنملا) يلابورد نكميمرداراموش *«لاتولبة نبا نكءانوكو رينيه و
 نامهم نفكباوجوو عملا ولا انيمرتالوثلةن عرالو لالا ل ةلا اذاهرسسقو

رى تثكزا فدان اببتشكس راح ندرك فدبتدر وآل ئوارناشبا
 ىدوه سوك | ا

 سوكشنشب ريبشوزوروتشادىراردو# سوكسم ةدمن فو !ىدندزوا

 عقدي ىذلا جرزلا سراسنا لئلاب مها ءةجتوباوملا مهئرخا-الوقاس فانه و دن

 تاطاسلا خراقتلالماحز معا ذه ناكر ع .دنرلا نم لمجلا عقدي نأ دارأ ل بطلااو فدلا توم

 عاورىسلا فحتوس خلا رجلا لاذبايزوفءروا ىلع ىهوابلهنوبرشب ودرج
ىاتذك قف ىو للا لدا مالكب اهي الدض لا ىلإ ىآلا اذك ع : زل لك أ نم

 تازاارام



 ديس

 ىدزيمم نام سمو فدرد كملي ط « ىدب يشك ى درا
 نازغ سى ديمران» ىونئمروبطل مذ دا ةليبط برضي ناك ةعرزا سراح ناكىص(ىنعملا)

 ةعر زا ا نمريطاا .- (ىنعللا] تشك فوخ ىبدبناغ زا تشك « تاكزشلل
 هكنوح 9 ىمفوخالءنيرشملا حاب ارويطلا فوخ نم عيزلا قبيو ةليبطلاتو لحال
 يعيتاطل_ا|ناك ال(ىنهملا] © يظعدعخ فرط نادزردكر و ميركدو عماش اطلس
 ىوتثم يق لزنو ةهظعة مح ساثلا رى« فرطلا كلاذيف عشومي ركل ادومم كال
 اركسف عم (ىنهلا) ريك كا هر دقسو ورعب وهبنا ى ريثاٌةراةسساو معه ىهاي سابو
 ىنه«ردفسو رفظم ىنم< زوربب وري زغىأ هبناركسملا ءلاذو كلفلاوهو زيثالا موج لم
 أور شي دبئدم « سوكلامح ىدبوكديىرتشا ظ ىع كاامملا ئافو كل انك سامو عمي محم
 أريبكلا ل بطلا ىأ سوكسلا كلاذا لاسجوه لعب .ةاتسينكو (ىعلا) 6 سو رخ نوسمدع
 ىوربلبطو سوك كنابإه ىم كبل ليمر كحيل دف ىذهت جلا لاسجلا نم نأكو
 لمملاىله لبطلاو سوك |توس(ىنملا]#تتلطوهوعوجرردنافدزبم « بشوزور
 نآدمكرد عر له ناردنا هى مر ذل بمال! ىوري سلا معو لا ىف نورس خراراسجنو .

 ىأةمرزلا ف قأروك ذل المجلا كلاذ(ىنملا) 6 ب ظ .رد دز كل ءطنآ كدوك «
 أ رويطا نم ةظفحب ناك اك ىتضلا لممللا نمر |

 يدءألاونيرقلانععوخ ثسارشن؟ نايل
 + الرخآلاب اروب:) ملفك تسيبناطلسلبطرا دشكا
 تنأ (ىنملا) رادقم نعم( : )دادعالا نم نب تيب ريطاارمغ ئةو ةةطقطل |
 ل لمحت كئةطةطو ثا راير ا دفمنيرشم لثم نافل ال اذمادقلنٍ ل نوكتام لذا ابا
 ىملا هبشلاذعال ن اشهلا نال نع ةدصأ ,ءو راكتالا ماهذتسالاوناطالا
 هو لب طلاب «ةعجصنو لذ اعلا ع رزرلا ظفاح
 نأ اذكناركا لما نذأ ىف لذطلا لسيط توم
 نم مشاعل ىع لفطلا ل بط ثوصل هبا ثمود
 : نا ىلع نا ىنءاع هوب ذ ءوالناب ار غترسمانأ لاذعاب (ىعلا)

 لدي ىملاقو تاركسلا ىلا لهألا



 0 (ىعلا) «مسيبهرنيردفالا رك مين اخازا نمناي رج اإل ىونلم
 0 رطلا اذهىتالايملا نمغرفأ وأى حةفئاطلا كلننمت ايا ءاكدمأ ايو
 14 رس مداز ؟ليعاطماوج لب « ردح ىمئايليع اهساوج نمل ىوشم بولأطلا اذه نم

 نم نوعجريال ل تل اباود دهواوفؤ اذا ءاغمالا لمس ذحالو فوخنالب نأ (ىنعلا
 وأ بهذتا ى-أ ,.ًار دمت الىأ سأر اراد ءقونم السلا بلع ليمام»ا لمن ل

 هلعاموب تاما زم ىلا بحلا ىفىبهذم نمو ٠ ره قاشعلا لاحاذهو قب
 ازا مغرانإط + .٠ ذناكرأ ةوه نموه نك ارتوملابديدهلا ىلا ىفاو «ىتلمث قرا
 ءايرلا نمو ةرهشلانمخرانانأ (ىنعلا) جباسارناج تفكاولاعت لف وب !رزاو ارظممل
 مالمسلارادبلا وعديمماو مالك تملا اايطي رلااوامأ رقم1
 نقميننم هيطعلاب ه فلسلا فدا هكرب يم اهفامو الهانم تم 4

 رن ) فالي نبأ نمهظفل ل سو هيلع ف! لس 08 سرلا لو (ىبعلا) ب فلما
 فل او فلهتاب نيت نم فا ل !ىل ةكطفْلأ داجيول اف مو هالي انالومواندي#س هداأ فاثلا
 هحورلالب نموهقادم عمل[ هنن يطأ و. ةينوبلاةدأبعلاو ةيلاملا ةدابدلا نم معاة معلا
 اراظعدزابرددوزو ضوعدسارراطع سدد مكرذ وع بحقل ايد هللا بحق

 ىدفي ضرغلا اذه بب سنمار وذ ضوه ةنآمءاطهلل ىري نم لك
 هلج إل ىم لوسولا ةطساو قوشعملا بح ىف حو ٍرلا لذ تا ضر

 ا ميدنهددو خلدا دوسرجأت ظآٍَُ

 هرايتازدرتإل ىم اهساكماوذخأيو ميلا اولأرطب
 قايثح ايفرتموار تنم دعف :داتملاو سان لاو زال ف بفالا(ىهلا سهما
 6 شيب عب ر رد اكد نوح إف ىع هبحاس ياما دوارصم ل ذبل بهالا فأي دوق |

 سك شير عانى يرحل فاكلا عب (ةك) ب وخال لا شفشم درك رس
 ادئازاعا لابس رجالا عباده عمأ رسالة ,هلاءاسبلا]]

 ٠ ديديوكانأ ايتسدلمنازعرك ط ىماصنانىأ ادرابءسفن عاتم.
 هم انموهر عادملاثلاذ ةرارع قب ببسلا كلا ذ نم (ىنعملا) كدي مو عبر ار شب ومن ىاهلاك



 ممم

 عاش أرولواب: لا عاتمهءانم ىلع صرحا ذولفهع اثم ن .دئافدبزاو عرأ اعاسريل هاف

 ةصرح نك اينالا عانتم ىلع صب د را ببسلا| ذهنمو هيلطو هعاتمالرتل !دئازاحبرةرخآلا

 نو زنناديدئنوح « فوسو ىاهرنهو لع يتمههإو ىوتشم ةرخآلا عام هش رمدعن م
 قاهتمفر كأاينالا فيو هناالئاتسسلاوراعلاو لعلا اذك (ىنمملا) يفر شرداغيزا

 ىرثلضفالا قاعتولوضفملا كتل وئعملا فراعملا ىأرولو !مبديةتاملبقأو رابنعالا

 مت مادام( ينملا)زياج د شتا مدمج بوج هزي زعدشاب ناي تسينااجزا هنو
 أريازبج حورلا تر اسناك يش ىأ جورلا نمنسح أ يام ةزيزع حورلانحورلا نيم نسج أ نكي
 لذبهدهالاوةلمولاتلصحاذأت ح .ورلاوهم نسح أ بورحن اناريبدن تنأوارمخح يأ

 (ىغملا) عازل فط كرزيردو اتش كتان ار لغم ناجدويهدره تبعلإإ ماهل ىعسلا,حورلا
 ملاذا ىنمس ل هطللاسور نركت هل حورال ةنيم دا ىهو قرا نم !عوعتطصب ىتلا الذطلاةيعل

 حورلا ٠ ذها زكسس ةتبملا ةبعللا هريخ 4نوكبالل ذملاب لمكم مهنا مادامىأ ل غطا خلي

 ةبعي رشلا لافل أ |هببعلي ةنيمثبعل بفم ا بويسلا بسناب ىوينالا عاذملاو ةيناوبخ ا
 فولوا ذات لاجرلا ٌةبترمودر غيلبلا ىلا ل سب ىجهيورلاةةزخج مهل ىهو

 نوروستنبااط ىم لاقل ذملو اهع ضر هأذإكيلنو امد 41 هاا ةذيل

 لقلا اذهورّومتلا اذه (ىملا) ييتسْناحٌتناديإ بعل لي
 «لاسورددشناب تسرى طزنوجإل ىم علل .اوذجاح كلل غط كنا ماذام ةيعلا

 تراس ةياوغطلا نمحورلا سلختاف ”(َىَعْلأ] 9 لابخو ربو هتوتسا سحزا غران
 لاي اوروصتلاو سما نع ةيتغسمتقولا لاذ ىفامحرلا لابملا ةدهاشمو ىهلالا لاسولا

 ميوكبانع مرمت تدنط ىملاقىلاهتهقلءانمأ نماهرو هلت اهتساو بترا اله مهقمدعإ 35

 مرح حورلارارسأعامسال نكي منوكلو (ىنعملا) م« نانولا لع أهتلاومدزنت ب قاشنو
 هللاو | مميمح ىلع ماكنتلا نم تكس ا ذولذ ناغنالب ىهاك لا هلونأ ين اوءاقسا ىله ردت.

 شراديرخ قح م انف نازير دنفربنتو لامإو ىم ىلا عت ههاءانمأ نم نوكي نوف قافولاب لأ
 نطرنم ٠مل ءارلارسكينازير ملثتدبلاولامل(ىنعملا) يك ىرتشا هللا <

 ةيوتلاةر وسو ةوغبامهلرتئمقحلانىلاعت ول 'بح ىف نمؤل !امهلاذباذأ الدعم
 هللانا) ىربكتلا نيدفلا مهن لاق نجل هلأ مهلاوماو ميت ديشؤلا وو رتش 7
 قعاولب> مجئانق دسلاو ناس ألالعأ أىا ا كنالاريدقتلاف (ىرتشا
 هذه نيذعتسمريفغ مهنا بزكسحلاو اغتلاورغكلا لدأ نمالةميابلا هذهدادعتسا

 ع+ رغصالاد اوم اىفلاملاوسمنلا نولذبب ىأ (ةناسامولنأب مهلاومأو مهمنأ) ةعب الل

 بلم قنكأ (هتاريبس دو دهاس) ةدرقلا سوفتلاعيربك الاد امجلاولاةيتح رافكللا



 ةغااضوق دصلا فيس ءوسلاب .ةرامالا سفنتلا ١( (نيلتتبن) ريكالاداهملا لهالرهو هللا

 ىلادبعلا لسي امئانن دن [معمد اهلجاو اهلتق اص للملا لدم واهتالخأ ل يد. تواهاوه
 طرح أ ةراشا هيفو ةسوبرلا تغسيل ةيملال نإ ذئلىفنل لتقؤب (نولتمي وز هر
 ت المن ىلاعتو ةلرايتلا مهلا محاور اأومجب ولقنيغيدصلائايلوأ نمىرتسشا
 البي نيثمؤملا ناك هقابلط ىفحاو رالاو بولقلا

 بيلا لاذومو (ىنملا) م« تتسنئنبشي شرد وت هك تنسوا نمزا نازاهنرو
 اماىأ اكلشلا ىاذ_ هاب تنأ ك نال ن- أولو انما نمتلج ولشلا تناك

 بتي رتشاو امهتكر نا نيشب.لل ناكسصولوراوزلااعب رس امهوةنجلا نغ تدنسبلاو
 نيذللاتديلاو املا ىف تيفزاذهلو كلنيغيال كشلا فكنالىلامن هئاوه ىرتشملانان
 مالا يوسف اهتهئالاقناملاسلاتايقابلا تكرر اك لاو زلااعي رسامه

 اهشيموفل اهريخ 0 08 اوبخ ةرخآلا ,اينالا 0
 ملا هل

 هع وكم نيل اابسل لضراط رالهنال يبدع

 ال نلت لك فوات( فنا نيو ابدي
 ذو نطل اىنمغةبسرافلا فاكتر ”ظقا نأ (ىلءاددو ةماقواح أح
 اوعمساقنينقوملا اولاج ىنعب (نفيل اوله مدح أ نع ىو ربلطلا هيدارأ نكلناشطعلا
 ىلد توبثلا كلاسلا ىلعف ثيدحلا (مكذيغي ىوشب) مهب« دنقالا ىلسعاوبطاوو نيذبلا لاه مهنم
 لع ار نيب م وهدوشاب رب سن لءرد د سرتوج ال ى ايهتطل دبيل اةلهأ عمشاع اطلا
 ًافقاو توكدتو الجر حانملا نوكيفنيقيلا لعل لصتو نموت( ىنعلا) يدر شاربوا
 سس تلضال ةردقلاو تابنلا ةبترلل بت ىأ ءالعتساٌة ادا ةنرعلا»ابلا عنايربتا ىله لجرلا يلع
 ةيمعقلا هاا مضابوب هلع يفضل ىلد نوكيف مكنيغيىوغب نينقوملا اوبلاجمالسلا هيله هلوق

 ملع « ننسي رطردلاتسهدكدازإل ىوتشم نظلا نمابجأت
 ىف نمتسملاو نفل أن نملاو نضمملا ىف رطلانال(ىنسعملا) نط

 ممل نيبىنسعي ىظلا نمىلعاو نيةبلا نم صقنا معلا ةرخآلاونيدلا قي رطىأ قي رطلا
 ةوضبتايعلاةي رو رةقيمللا لهأ دنمو هءمثلشالىذلا معلا ةغلا ىفنيغيلا نالدامتعا نظل او
 .رارسالا ةظحال هوبولغلاءاقس» بويغلا ةدهاشمليقو ناهربلاوذطاال تامالا
 نيل لم ةقيقما لهألامخنيقبلا قو نيل نيعو يلا لعمجو ثالث ءوهوراكنفالا



 ةروسيف .وافتلااذهلأرثاىأ ءأرقانآلا (ينعلا) وهلم دلك ىلا
 6 ىشنلادع (تولعفوسالك ) ىريكلا نيدلا مخل اق نوملمةولدعب الك دع» نم مكي لا
 باذعلا نم عسفتالمترخااممويلا( نيقولا «تو ملعنرلالك | فقول ام( نوملهتفو دالك
 نيعاهنو رتلمت)ةيحو راو ةيبل الأ ىومثلا ىلع لظا؛اهومتر رغ ا ىنلا(يطت ا ورنتل) نيوملا
 ناقل جامل يالا (يعنلا نع ذوب نلئسنلع) نيغيلا لعب ثوك ام (نيغبلا
 ريقاوتولالاوحأ لم تنكب كل كولا لغتشا اذا كل اسناف جلا يعنلا نم مكيولا ىذلا
 ةذشاكملا قي رط ميجا ةنخلاو طارصلاو باسملار فولاورشلاو رشلاو
 دها شب «ررونثلابىضارأ تقرأ اذا منيل الع

 وع دو كل صحولو ةدها ِ (ىنسلا] وجع
 0007 (يندلا) (لابخ ديازيم نأ ل[با يبني زادلزب طك ن

 ىم روظبي ولابأان !نالا نم ويزول هه ماهيب لامع ىأ ْ
 !١ناهرظنا(ىمللا) 9 5 الا لصووشك ه ااردنا»
 ,ناكزاالل ىم لات ثاعإل ةرنلس موديلا ع يتلا ل نرك؟ ءنأب مكيولاةروس
 اا 0 لا لاق م[ ىنعل أ) ب عرس ددركى غي الزوم مرئالاب
 دارك دعو ا قاراتسا ازال اووكلاو
 مدكن شو رمشح هه وا ىاول>زاددو+خ .اهدنوجإل ىو ةمالملا نم ىرمس
 والا اق نمل حورب فلا ةرالح يمل ا ندا لا]
 (يملا) م مورفاد ,وك هنغازرلفأب «مزر ءامدوج عانسك مانو ىم نيفألل ةكراتود
 0 زدرلا ف جراالوذاب اه البامدستوشا ىف هالا ىذا ىأتيرلل بهذا امل لاذع

 ا ١1ه رو ةةيةاسا ماعلا
 (ىنلا) درك نا دنج ة موش نم لاب هديك وح تفكر لك

 فيطالاهوماراث ؟نمتهدتم للم بو ةرولالا مكس اورارسالا كن
 هقاغف ترولظ نار ةاسنىسوفةناسل فتي «ر ول ناو ة>المىهذذا ا_ناهسوف ثرهظنا
 اهلعو ىاة ىلا" اةىنائلاراعشلا ىف لافاذولو قوذ ىوف«>ور ف ثروط ناو نس ىلخ ىف
 ار ش دةورسرب هز هجضآ و ىمةةبطلاهرادغمةثام



 فلا
 هنمىذلا كاذوالدتعمىأ تسار لءحورسلادق ىلع زأساه رضكذلا |لكو (ىنعملا) 6 درو
 درك ارؤمخ» ىم اشي رمئافيطل ناكاوغواو كن قلو هنءرثأن ىأانرسنواسجرت لكأ 0
 بست بلة لعج ىذلا كاذ(ىعملا) ميلكح 0 زتنذإب ىلا هغاو « لدوداج نب بش
 | مسا لكصف لكحم شقت بارقلا ىلا بوسنتلا نا فالا هن ىذلا كلاذرهواول هحو روركسلا
 يؤدقلأ نور وموةرو لا نحنا الا« نوكيةلأملا ممبرعشب هيبه نصا اف ةيحأب
 ىداثلاذر (ىندملا) « تخاسر انثكو نيكي ارهرهج «تخاسرارط نأث-اروربا هنآ 9
 طفل نان دامرلار هز لشمو هرولا لثم «وبو لعج ةزاكمىأ ةرارلط تا تالا يحاوس لهج
 « ىرثم+رزدا دارداك كاد و ىرت نو. ادص ادار فاير سمو ىع «بشل ءادا هوك
 ةةقاشروةوالحةثانوةكسفةثام ىأ ىركتوفا ةئامنالل ىطءاىذلا لاذو (ىتدلا)
 صل اتا بهذملا .ىرفءلبا بهاهاب كو ىرغءج بها ةئامزدمأل ىلمءا ىذلاوه كاذو
 هنا دارزلا باب عفا( ىنءلا) يدش دئاريت مش ى ا هزمخ هد كاب هادا رز ردنوج إل يع
 تدك يبرم تضخن اال ىأ ماها ةرءارببب اهل انيعا تازمت ترام ع وردا باب ىأ
 ب رهاظمى تر وظوملاءلا ىلا ىفتافسلاو ءاعمالا تلقى أ فرعانا تدبانايغخم
 الفافرسلا اذهنءمهضع بو انداسإ هوامش هدادعة سارا دعم دحاو لكراس مدن
 )انة نوكينأ بلطي ىذلاىأ ناهكول [نآذل نءاذلهو ا: لات لام اوةروسلاةبترعو
 .:ا رم نءربذع هرج اذ. ىف قلة 1| بو غلا دهاش هرك ذراملا دهسا

 راممأت ازمعت مر بيب احلا تروطوتاقتا ل14 اج عوردا 1
 نيمالاماوسءنمتروظو ناكتالا للا عئتمطاكيَاماسق اشعل
 مدرك مب اهركسشو رك ثق شام هدركم بادوسوربةدزإ درب إو ىو قاس

 فش اع ىنتاهجوءادودلاب وفمىنةلعجو امهسئاق ىل_هتب رش تازمغلا كلو (ىنعلا)
 ناب رلا ةفرعلا بيلحو ىئاحو ىلا نوذلاركسلائ| تاعلاو هالوللاو رك-لاكئالو هنركمشأ]
 تان آره هك م قشاعإل ىم اين |ةئاعواروكش اي ترس هنامو:صمت دهاشال ىلع
 0 ب ييمصو و نيروممما
 ةيئاررقفيطا لكى شاع ىأ هغطاو هأ ثوهن ؟ىأ تسوا فن نآونأش, :لكمأ :ز مهلا دع تكلك
 هناجرا مالف حورلاو لمعلاو بيت عئسم فاأر هظي نأ ثوم مويلك هئالذي ونهمقحالءو
 حو رلار لفعل ىأ هتالغ نم مالغل مدامو أ ءمأوأ نم , يمال مدا سو رلاو لقعلا نعي دحاو ديعل ىأدحاو ناجل ىعجناج معلب هوقو حو ىلا ل سلم نهج ىبك ف صو دادناجنا ىلع
 » باوج مسه مقالب رو مخال نما ىو هديبع نمدرعل ناي فئموأ ىلا عتو مالت هوكحم
 او ةما ركل ىعدلالىأ لؤناالاثأ (ىتعملا) هه بارطضا ما ىنكشن ةردتسبنا



 قاما وسام بحرانوةب ينل تارمشلارات ءاقطاو 5 برطش|الىأ بارظشل ءالالثم
 قداص ىاوعد ىف ىنالبرطشا الز هسءاملاىهرانلاءاغطا نأ اك لوس ”ىلء اهو اذطلاو اشملا

 ترج مدزدبتوج وف ىم باومجااهقرتسا للام تسيل ىوعدللا نهنأ الر طاخ ىعرطن
 انلقرتساؤيشىالاىنعلا)« تسوانمشسشب و رعتض» :

 -[| هناسحاو «ةلخومتداراو هملع عي امعببجل ب هلع نعى
 كرهإل م ىرهظى ا عت هنالبلقلا ىوتى» ورعشتضم نوكأ الئشىالءةلخ عسب هل ماع

 ناك نملك (ىعما) «مرشةناروا مب هندشاب ورتض» م مرك تشيدشابديشروخ
 ةنركيالة ردة بحاس بلغلا ىوقتوكي ةرارحلاو روتلا4ل صاح ىأ اراسب

 ىررربخو م :ةيقل او قلا ىلءدلا ارحأ بج هالايحالودح أ ومفوخا

 هنجو لستم (يندعملا) ب ردةدري وزوس مص شي ورتشك ه رذح يباتذ ا
 قابلا وجور اسس إب العا قراو مصل قرا« هو راسرةحالو فوخ الب سعشلا
 بامصلاو قرام مسخ | سمثروب تاذو وكب الو فوخالب .اباقتك
 (ىدملا) ع ناهثشيجرب تنوكهراوسالب هنا« /رددلاوؤ تططسربعب رهط ىم قراخ
 قرةىلامثهقا ىماوأ ءارج ال كح هسهجو ىنعبإ رحال ءذلع ىف ىن لكرا اص اذهلوا
 أركسف ىلءاذر درغنم ىندو راو سلب هسفن برافو ىل بندقية مادنم ب باقلا

 ردد (يعللا) م ىلاعر دزباهت لمثل .٠ ىو سرا دبتا دركذو ره ىمنيطالسلا

 نيبو لا ىلعا وهن برش مف نمالو فو نم« وجو
 وزة ىاعتقا نم قو ةوزعلا سرشبمعماملا
 بلقلا ودب كرو ينلك ناكنضالنم(ىنملا) « خواطر يتاهجزا دسرتن و وش مشجو
 نا ديد ىنعي خوش مشج مثال ةمولهتا قا .انالاما ذة ىنعيورتضماردع
 اناا ااا هولم ايند نم يعيش ولكرب ايند نم

 ا ,راسرجآلا عنان .نم خواكلا كلاذو

 هلا نا ذنمابلصايوت نكيز بلس كك :ارج راس ضبط دمب ا: ىالؤأ ءايامعفاس عانطسال ارخاآ|
0 3 



 ىو مهثرفوو مهترثكن م باصتلا فانتم باسم اوّدعلا نم حرا مانغالارجامشلا
 عارمكلك (ىعملا) #«تسيعاسواهمردتتامقلخ « تبعارنوج ىنعازمكملك

 تاويهللا نءيعر ”رام نيا عتب بر درسك ملاسعلا قامخ ىنعي عار ارلا لذ سو ءلم هلا ىلس ىنلاو اء

 فيرشلاث يملا يحوم فم ةمرتلاو بيدأتلاب مهلظفاس.ىأ ىعاس سو ءيلع هللا لس ىنلاو
 هلم ل عارلجرلافمةيعر نعم لوثسم مك-اكو عار مكساكر مع نبا نءربغصلا عماما ف ىورم ا

 |عارمداشلاو اهتيعر نع ةلوث_هىهواهجو زتيب ف ةيعارةأرملاو
 .اكف «ةبعر نع لوةسموهو هللا لام ف عار لجرلاو «ةيعر نيف 1

 مركز ادوب ظفاحن اشيل ىدربنرد دسرتت ناوح همرزاإل ىم هتبعر نع لوئسم مكاكو عارأ
 نم مهل اظفاح نوكي نكسل ناويحلا برس نهدف اًضهال ىئارلا برها يف (ينسعلا) درسو

 هكا ت برهمزنادوءمرروار هز ناب ةزرك طم عيقلاورضلا نم ىأ دراولاو راما
 ةيلا نمعتا لع برسلاى ءاتوصءيشغو هرهق نميمعارلا برشناو (ىنملا) هي «مهري درادأ
 نامسهملا كاذلاةر احلا اعمءايلوالارء ايينالا لاحا ذكمهعيمج ىل_ءاهكسعىتلاةمفشلاو

 نامز لك (ىعملا) م وشم نيكس مك يك ارك ه وت مترك دبوكنامزرهل ىع
 فسأنتاللايعلا كالهولاملا فلتو رمش ابامومغم كلج أ ناىن !لوغتىلامتوفا ةياتعا

 .زا تك انو مكي زنانركو نيكه ارن نم ف ىوشم امومغم نكنالو
 اغلا نيم نعئليضحأو كاظم[ ى دلال لت نم ابك" امو ءغمثلعج [ىنال (ىنعملا)
 ارم لرطاخ ل عجا (ىنعملا) يرتقتدرآ+ مح ددركلانو رنىوخاهعز ادرك عج

 | اوجد ىدابس وقفا ىمأ يس والجو نم مئزيل مومغلا بي

 ديع تنأليىلايلاطو ىتحلادابس ل بماي نكسترلأ(ىنعلا] ك ىنم كار ب هم |
 نمردك ىثيدلا هيحط ىمىتغلا م بلطنالو ف اضروىبغداطس:ىنأروق دارا ىرموأ

 ةليركغتو لرادنت ةيدوبعلا ل ماك اي و( ىنعلا) يي ىسكى نم
  ىمنكيملاذا "ىلا لوسولا ىلردغت الثننال لرد ثادح أ الاطوار

 نم « وتدردنمييدوجىهراجإلل يم تلسو"ىلا لو مولا ىلعكتردفأ نان جالموةرق
 ةليالاىلاسول ابدس توكيد امالعىلجال بلطي ثلعجو (ىنعلا) ري وتدرس ء1شودمدونش

 ىونثم اهلهأدنم ةبولعم قشعلا نم لص لك م ظفاودر الا هآ[ثعهمةيضاملا

 دانا يملا قداص و( ىغلا) مب را ذكءارعشء اب مهدمر هراظتتن بابكم نوت نمو
 البدلاج ةدهاشلذ هرأرلاسولا ليس رآوافب رك يطمأ راظتنالا !ذهالءاشبأ



 اهفنا
 كءىلا ول لصن ىأ ىلاصو لب -. رخللعالج روش

 ةكملان نكلإدلل) مرتك
 بولا ةوالح ىنعب رفسل ا ة:هعامسابق ىلءدر

 رك 0 0 0

 ىذلا صحلا فراظنأ (ينعلا) م نيز شن آز دشوجالاب دوحه نو ا:

 ريدر ناءزره إل ىم ردغلا نم طنفيكراتتلا ماغي هطرار ض٠: ناك انردغاا قزم
 تانيلغلا ثةو ىف صه انامز لك (يندللا) هي شورخ دس درارو كي درسربو شوا

 هك » ىرث هلا نا ابالئاف ءاكد متو ىأ شررخ ةثاسج أي وردقلا سأر ىلءاولء أب

 3 0 لع هه وكن نو ىديزتيةوح ه قزكرد نم شت 1 ارح
 اصخان اطسفنم ىلعشو نمرد هج نع ظنلدأ لكتب ةرارحلا فورا لا ىلع مرسشأو
 .هلغالو |وكمميتعجت يثكالىتلبفو ىتذخأ كناامل
 «عرو شوك شوح م ىفعكؤ ئايدكربكةكديزمم » ىو «الثبإلا مها ىلا عرمشتللا لاح
 ةعكيو ابك كلا برمدا (ىدلا) ه«مكشناز

 ْخ الو توسنالى|ىنئاذأ

 3 م ةلسقرانتات اهدئاو

 اجب ىزيماس درك! دهانل ىونثمل:ءالان
 7 20 0 ررك-أو ءالشبالاراشب ىو داو عشان ى-
 هعرشت ديل ءالتباا دبه هللا بحأ ذا ةريره ىفأن ةمااعباطلالق ىور ةراقملا لحال

 تان: ىدرو + ىبآ ف ىو
 تسيء املا تب رست تأ صمحاي

 اذهلو جاضتلا ةبترل أنو ةحارلا كلل هضلثاملا لاذ سئ نام الإ |ةيارحرات ىهو

 ل ص مسببا



 هله

 هتمحر( يملا )هبناهءا لها ددكت متر زاثونازر هفزاتسدبو راس رشة حرا ىوتملاق
 ىتحر تقيس ىم دفل ا ثي دخلا ىضتفم ىلع هرهذ ىلع ةقباستناكبدسلا كلذ نمىلاسعت

 0 ىوتثم نا.تمالا لهأ ه_تحر نمو تحصي تح
 :لا كلت نمو (ىنعلا) تس دبدجادوجو ةبامرس هك !ةهتسدش
 2 راسا اضن ىأ دوجولا ةامربم بلاطلا ديل أب ىتح
 ها يي ع ,ةوحو لصحتو فيلاكستلا
 داؤلاو مسا تس ال ةمعنو قوذو غالب هلال( ىنعملا) 6# تسود قثءدزا دكه حدي و رز نوح
 ماك أ ىتحدلا زاف بيذتٌريثىأ بيبحلا ةبح ناش الامه اأو

 ام دعب ابحر كش فيكس ( رعش)ىريسوبلا ل هلو ةبهلاراث اروظتو امهنفت 08
 هت ,دامدع ةبحلا بط اهل اهيأركتت فيكى أ ,مقسل او عمدللا لو دع ليلعب «تدو
 4 انواهرومداسرك اشاةنازإو ىم ةمونتللا ما .امسالاو لط أهلا عمدا نمو دعك يلع
 دارأورهقلا عاوأب أولو قشملاىشاغت ىأىناغتلا لاذ نمو (ىنملا) هت ارهامرس تاراثبا
 ةيامرملا كلاذوهدلجلاو مسللا نم هلصح امرت كلنا مادام ةذللاو ةسح ارإبهتلصحامءاننا
 ةمعللاو ةجحرلا نيكه راني ,ىلاعت هللا بح دوجولا ةعاضبو

 1 وارذع ىاربدباف طلزا, » ىوتشم
 .!عاؤنأو ةفاغل اور مثلانانماياقثتك كنالالماسرهلا نمهرذع لحال فا فطل
 دوو تاغ!نلزالبوبجل الانس ْمَدَهآْكا تابردللا عفروةرغسغلا الاى
 :ةءاك-لا ىلا عيحرمت ةذهار غنم تصلخو ةيرشلا ثول نا ا_تغا ىتعي

 |وايدكلالومت(ىنعلا) ) (رافركيدنزاس ره رايدددجر شفا
 ىلاتاسووردفو دفوؤغوو ككل ل_سح ىأ تبهرعس رلانامز ىف صبا ثيبلا
 هيلع ظفشو انحدكسمأ ئلرفا-ءملالاوبحولاتآلاوتان يذلا لج عمءاةسلاوو 1
 (ىنعلا) م زا رتراثبان دب هزاسركشددركز ابنا ءومءك انإط ىمءتمرغتتالو

 كراثبأ ا نم ةةيفملا ناطلسمادةلوغب دعدو ايش اروارو رمسم ل
 ىح(يتلا) هي دسحوت ريدر معن هج و دسر ينم تتمعذىا انو ىرثكلموو كاذب و
 تي رارمتكأ الدق منلاعبجلب رهلاكراءايو متم كيلا لسن ةمعتلا ناكم

 لاسولا لاكر فاعلا لالا: دهاشم ىف هدو ةرذك اسبلل 'بنلا عئلارئاسنوا
 كذاىناراىفاءابرس « كح شب رسوترلبل .؟نركت قامحرلا

 اا رهشنيكسلا ما دقىأ نكسلا هر قدح ىنع :
 ىف ماثلا ف )تب اريكأ (ىرأ ىفاىنإلاق) تافاصلا ةروسيف ىلامتهتلإلاتثلبذأ ىف



 تضل

 هرواشو ىأرلا نم (ىرتاذامرطتان) ىلا عت هللارمأب مهل اعف أو قحءايدن ارد (
 دمتس) «(رمؤناممفا)ةفاضالا»ب نهض رم انلا(تأ لاق رمالل دامت عذاب سنأبل
 هعرس(نبحلل هتو) هما سمالادامناراعضع (انسأ الف ) كلذ ىلع (نيراصلا نمهّملاءاشنا

000 - 5 
 مانيلا مج - ةفرعوةيورغلا,ةمالا ماءالا ثيمساذهلو
 .؛ نأ ءابأ يمأ لعام مانا هلا ف ةسوورلا قوتح ظفحو ةيدويملا باداء اعرف رظنلا

 ىثعنأ ىلاقىنمديغلا ثا لاق هذي هاف بتاعيف حبذا لأ ءسماذا برط. يلح
 مربيات رارقرب لد هنرهأ شيدر »كمال طرت أ, الفاو ىتثج !دودشمأ ى لايف بنطأ نأ

 اديمهذ أ ىح ىرهقمادق لسأرضار ختم بلشنرك اج (ىعلا) هك راوقيعامما تقلب
 وتس رسنكر سنبا كيل مرب, رس و ىملصذأو تع اهمال بم ءوماحو كل مطفأ ىأ
 اوه ىذلاسأرلاٌ لاذ سأرلا اذه نكمل اسأر عطقأ( قءلازاج تلي يددرموتثكهديريزك
 دارملاو تانثاكلل ا قلاخء اشر بلابوةايللا نس همطقل«ىربتوملاو عطغل أ با هذه نم
 ىا و تمن مل تلزادومةءلباإ قرالمل ات "لآ قتتهألا 4و ىلع تيم طا اذهب
 كيلترساقالادامولزالادوسةمنكل (ىسعلا) ه«تسجهبلت ,ديابت الم
 لوغتا ذكريانتلابلطو ىذرلا كا مزاللات ىلا عت هللا ءاضقلا ء الؤاشرو
 : مو الثباردلا شوج دوى اإل ىم كلالا برم لوقب وثيبلا ةءيق
 ,الىئح ةيترمم «الثبالا ف بر طشار لها صمحاي (ىدعملا) يارتدتام
 زاردلاف ىوشم كب راسن" انذلا دعب وعملا قالخالا نم أربتقا

 0 ع ل
 5 بلو نيعلاو حو رلاتات_بدر و تنأ نآلا نك ارمثك انامزت كح وا

 ىونثملات نيعلاوحورلا ةروكنوك ى عمري وتنلوريم هلل الذب رشنلافاسوالاّوْم كريوطتل
 اواو صحاب و( ىنعلا) م« ىدمآ ايحارخلاو تشك همقلو» تدش كو بار غابزا ادجرك و
 ثنلا تقرافو اينافارادمركو تانسيىف امهنم هللا قلخامو نيطلاو*املاو تالا نعت دعت

 قتيتأوةيئاالاةبتسه ىلاتلسوو ىلا فرس ف تاخدو ةمقت ترمى سس هاو

 (ىنعملا) تب اهشدب ردوشريش ىدو ريش «اهثندلاو تؤفوادغوشإو ىوتثم ءابحالا

__ 



 . :!1 ىفام دةستتك ناسنالا اراك اوأ 0

 " : ع ىلا تايدلا :بّت رم نمت دعس الاعبسةينا الا هبترالتدسأمىف
 أور زا شت افصردو تسخغهللاو ةتسرشنافصزال ىوتشن كةثملا وبقت بئارل ا العا

 | تذغدا ىلءىلاعتهقا تن افس نمتننثلاح «اادن,/ ىف صحاب (ىنهلا) «تاحو الالام

 عيرلا تابات قبلا عب رلاتبنا ىوف- ىلع ءادتباو الأ ىنعج نيتههللاا
 هسأتألعاذا هنأ ىلع هلل اشي رعت صه ارك دفمتام هرثأب ىلاعن هللا

 | تنجو كالاج ىلاصت هقاثامس ف دعب بهذاو عجرانالوموانديس4 لومي ف هللا تاس
 قوكتىحةيهلالاتاشسلا ىلا ذي رشلاتافصلا نم طنوىتمجتسجوةقاشرو ةظعىأ ||

 نان ابنلا بابسا نايبلوهم قالخ اباومل ق بجوم ىلع هيناب رلاقال الاب( ةاقمو اًممتم

 || تودركو فاضوا ىدشرس « ىدم1نودرك ن ودبشرخوربازإل ىوتشم لاثةي ر وسلا |
 | بابا كلداصعال اولكو كلفلاو شمشلاو باصملا نمتدنأ صحاب (ىندملا) عىدشبأ

 نمت صلخ الف: دابناناسوأ تنكف نا فالا»اذغتثكودوجو ل تينأ

 | تعروتصشنو نحل اراشتيمضو ب لالا فاصوالا ةيئره تدعم

 قونثم ةيناحورلا بمسن ىولالالاعلا ىلا تلضوو ءامدل ا ىله تولع تح
 نأ (ىعلا) ميباطتسمٍتإشِسردناىو ريم ه باتوتاراب ترو هربىدم

 تافسف بهذتنآلاةينامدلا

 قدح ةيروصأا

 ٍِ «ىف مسمي ثيب رو بكاوكلاو
 ناويح*ىتسهإو ىونثم ناسنالا ةركفو لوذو لءفو رم: نرمص ةيناستالاةيئولل

 راس ناويملادوجو(ىنعلا) «تاغثاي فواتقا دمآتسار ه
 وه ىذا ىف _عالاىلا تابثلا ةبتمره

 نبذ نوحوط ىونم ةغيفملابل اه نءاهمتسعىفأوتا
 توما دعانا ناكامل (ىنلا) 0



 معمل

 هذه ىتح كلل ق دصأ او عيسفلارتاعاطلا تناك امك لنلا ىلاج ورعلا بس كااوباكسص مهب ثيذفتو كذبا ها ميق قدصلاو ةيضرمل لاعنالاو ةطاصلا لاوثالا ل كلا !تكراش
 همعطناكن انخآ 9و ىم ثاذلا بنام كالا ج رعنسملاجا ارعلارتاماسلالامعالا

 توفتناك اذاةمءألا كائاذك (ىنلا) مب روناجدشود درب ىداججزا «ء رش ترقد
 بدسىأحو ربح اسرار ةيلغسلا ةيترملا لري ىأدامجلا ةبنرم نمالعماذغورشلا
 لصوو ىفدالا ةلرثو ةبنامورلا ةبئرمللسو و ةينامسملا نم صلخ تاعاطلا ىلع هءادنا
 (ىسلا) يم ىركبد ماقمرددت ٠٠ ىروانممجرئارنض- نبا وتم العالا ىلا
 نودؤكز خا دتاوراك قف ىمروؤنأو سو أر خم اقم تاسلاو مالكا ىفأن ةيرعلاب وذلولدلا لياشما.هلولدم ءارلانوكسو واولا شفني رو ظفلنالةءسوةيحاسفجر تتاملكتلا ذهل
 اهبدارأو ةلفاتىأ ناوراكتفلذلا نم صيام اد(ىنعلا) هي دوريم او دنكيم تراجتان هدسرمم
 هرايتخااب شوخ 8 نأ ىلا .الاانطو بنام عحرتو ةراغلا ز عفت ئحانامزا هنيقتو ىلفسلا ةبترمللصتو ىرلعلاملاعلا نءىأ: حاورالا ةلفاق
 ضفرانةلاهمللا نم ةهاركسلا نان ىئارط اك ةجاَركَتلآر زارا بهذتالو اعيطبواديرمىأأ |رابتخالا عمانس>واوأح هَ ذااذهت ملا) يب راردزدتءاركو ىف
 هارت موك غلق ثيدح تازو وب :والأكأ ىلا ارصتلةءاملالارتناوةهاركلا
 باو صحاب كا لوأ بسلا كلاؤ نمو (ىدملا) جبار مي وش
 5 بى ةَر واتت [ىح ءارد رم لكرا سم ناكو لو
 بذعلا (ىنعملا) يكد متوريب كدرسسفاو ىذرس « دهرهدرشفاروكشإدرسبازإو ىوم
 هداجر هتدو باجر اع درابلا«املاعشي روتي و دامجلا هئمدرأبلا*الاج ريد ءامجلا
 دشرلا مالك ةرا م نوكيقهدامج نم درابلا دشرملا باوج نموجتي دب رلا اذنك ب علا ىأ
 16 هللا ف دهاب.ةثبسلا كلاصفأ ةرا م نم صال_ا تدرأ نانديرملا لاعف أيس ةرارملاجاله
 همها, شلاز رس هىوش درخرب ل ددكنوج ىتلت نونو ىم لاقاذولو الدش مكاراشأ |
 لا اشم ىلع ترس نا ىأ مدهلاب باتل !هولممةرارملا نم نوكت ال( ىدملا يي ورش ريب

 لاقاذملو مالآلا عسيمج نمويفو تارا ارلا عبج نما دغجرختفاسأك اساكمويل ا اهتعرت
 الا ىلع نمزثلارب سليم هي دو ثيم فق اوالب

 | تبن قوملارواتسينىراكش سلو م هتيةحو ءالشبالا .ةعفثم ىلعأ
 ديدالاب وسنم سيل قوطالىذلا باكلا(ىعملا) يتسينقوذ فرع

 .ةبقز عضي ىلا عت هلا ذك ةياعزتأو ظذمل هتبق د قوطلا نال
 اذهو ةنحاو قوذلامدهريخنلا يقلل سيلو هم مركيل ةضاي رلاوةدابعلا قول



 ايرلابىلغلا لك ل امل | ةقيقس تناك ال ىتساب اها صخلا لات (ىنعملا) ع ىتسارهدميراي مثوصم شوخ « ىتساعا تسا نحن وحدو ثفك لو ئونشم باولعاز ثيبلا ةميقاقأ
 5 نبا ىف كلالااذك ل اكلاو ماعلاب ىندعىتسارنتوام اغيطل

 لشي وأمير هتالا هيث اس واهموركو دنولا هماثم ف ىربغمفن نعل هذي و ليغلا لذغي
 ني رطل نءلضب الثا تأضاب رلاسأة كلا! سأر ب رشي دكرملا ا ذكي رطل نع

 موني أر ةرخآلا نعل هذ هلام ىلع هكرتؤلو يقتسملا
 :شوه آن كي يدان نهرا وجر مهدر درداردوخءكا ا

 شرغألا الاذل امي رط دحلان |ىك تآضانلا إثم تارلغال سفن ىلعأ تس لعفااذك
 ليفومح* و در ىغاملانغردناتلاةكتازإ ىو ثءاذ مذ ذانأن اهداول ألا ةناضحرهو
 قزرلاهللاط_دولو ىرف ىلع ايا نوكييىنخلا قاتلا نال( ىنعملا دو ثىغا نيب با 5

 هميطيالولايغال عمتسيال دنولا هم ىريال لوغلا (ىنسعملا) يافردرآدوتشنارنابلبي

 «راولابتركيتازوعاةونا ىلء كلاسلا لاماذكهو دئاكلاوةب رانا قأب و
 كلا ينءءراولا لدبا لمه لادلاب ا.سراف اظنلنوكينأزرصو
 اردرتؤلاب دكت شاد شوردتمكحو دوف ناب دك ذك
 شيك ارو دركي ستآ و ىوتثمنايلفلا ىف لاهكس ة هكر معلا
 .:ك كاممانأ اذه لبق ص سلا لوف ان(ىنملا) كني ان

 يرتاتيريئاملا (ىنعلا)
 شوج قدم ظ ىملوبل اارئاقو ىأ ىروخردناو

 أردة فوج ىف تيلغئرخأةدموا لع ىربسوتاعاطلا لوبا نمزلا ف تيلغ دم (ىنملا)



 لفل يتاهنمو (ىنلا) يت مدشاتسا ارتنسي |
 | نانسي عرش ٠ ىوديم ناز ىغفكىداججر دو قوش اذاتساكل دع تنكوامور |
 أ اهم ىلعأةبترل قرتتو اه« ملةئتل لالا ناسلب 3 تاقداسحلا لاس فو (ىنملا) ب ىونعم |

 عورونىدش دو »ف وثم ةينامورلا ةيقرملا ابرق ى أ ءونءمتاغسوالع نوكست ىتحو
 لفااضي أ ىرخأ ةيمدعب امورتنك ال(ىدلا) يرذكقاومجز نكركيد شوج هركدرابسد |
 || (ىنعلا) ب اهتتمرد ىمرو ىزخل ردو اهنكت نيزان ءاوما زل اف ىو ةيناويملا نمو هاو
 تاكتلاء ذه نم ىتح قيقوتلاو ناسس> الار ةيانعلا ىلا ست قا نما طا تاكسنلا عمسماي
 اهعامسا دئعىدت.ال احالاها متم ىلا لصتو ىئازلا ىف نكسسعتال
 ,نيربا هال ب ارمش ةمكنل !مالكن الذياد هلا بلو طوقسلا نم
 نازل ىوتتملاتا ولو نيغسانلا الا هيلضيامواريثكمب ىدهيواريثك لشي ىلا عقلا

 اواضسالارثك أ فال (ينلا) م يدش هح كوردىوث نسر ناز و دندشمركىس نآرذزا

 نينا لبحلاب مهكسق عمى ًأرثبلا فوح ىف اوراص مون ىلا ملا لبا ىأ نسرلا نمو تآرغلا نمأأ
 اببس مولداك ةرساقلا مولومع شتم ىلع :ًاولمعب لاذاةنولضي الن آرغلاوهو
 (ينعملا) ني دورمالاررسىادوسارثثوح ع ىتزلكات كينار نسر مؤ ىم ةلالشال ا

 بر هلاو*يماوأببنا.ئالا ىلع ةبطاوملا قرتلاودومصلا وهل كيلا نسا مرجالدينعاب |
 (ىتالىدينآرعلا!ذهنا) ءارسالا :روتشو ياقمر لا كلرر يف هيهانم نم أ

 مونأ ىعىتلانيدلا مضلاو نلالج ىهتنابوسأ و لدعأ (موقأىع) ىئااةقي رطللكأ |
 قرا مدنا هللاىلانورئال امم. لسد ناتوطخ امهوءاجرلاوفوشلا ىد عي هالزو سول ||

 ةيوولاب«امنلا ىلا ىدييءاجرلا مدقو ةيناتالا نم انغل اىلا دج |
 || لمي ىذفادوسلا لاؤرفأ بةسق ناس اذه جوا قدسو تايثو شك امهمدصمم |

 نير مسخ تفك بلملالاسرهثبي رغد ل ىمق دسرهتابثناس قوهرفاسم
 هيعالل لاقةمولا ىلاعىنهيبامه الرس: دلبلا بي رغوهىذلا لاذ( ىنعلا) بشي دصسمأ]

 | ةبعكم ىرش و .هالبركرك ايس ىم لاق دمسملا بما ليلا
 || ىعلا ف نكت كلية لتقاىأ البر كنكستنا دصتماب (ىنعلا)

 || نسرانورادمدي ركب ىاراذكب ا سم نيهإلب ىوءاغبلالءانغلل ىزعنالى جا ةيضاقالبق
 نسرلا بعلب ن وك أ تح ىنعدةةوبقمرادف تنأن مانعما(نعملا] ب راوروصنم نك ىزاب



 ليلا باطالر املأ اسهوعنطما| ىتلارانلا ىف مثواذا ل لفنا مدق ىلعوه ىذا قشاعلا
 | رعي و هيلع ىل اعتهردغأ ةربو ىل امته هرومأ ع بج شؤفي لب لب بسب نما ذم هوانغ
 لاقعتي ثب لع هتيكلم تبلغ نلانرعملي ,ريج بطاخاةهأوأب .رثماكلم ناك و و هر نع
 :وسربلع دوم دوح مرثبنو هتخورخا ىسدكورال د بج ف قع
 دوعلا لثم علا ران ف ىف ارتح او ىتشهلاران ف تقرتحا ال ثاريجاي بهذ !لو ةلاملا
 7الو اعلا كلذك قارحالابالاتٌغاررهظتالريئعلاودوعلا ناك نسحأ ىرينعلاو
 وى راد ساب ,رذار اربنوج و ىكممك راب هج .رك الدر يثرعح ولف ىمىشعلارانب قارح الابالا هتةاطل

 اذهرأتلاىلءوهىألا فت فيكى نو اعت تنك لو ت قولا ليث ا(ىنسعللا) يي ركيم
 ةمملا لاذلابرذآكو ءالعتساةادأ ابل متشب ءريو ماومتسا ةادأ عابشالابيوج تناك اذا

 |ةموهضمردارب نمءابلاو ءيبشتةا دأ ىسهفعابشارمغن تناك اذااماو راثلةدو دمملا ةزههلاو

 قرح انا ةشملا الالم ىنظضشو ىننو اعف تناك ولو ىنعملا نوكم خالا عم ةلمهملادلاو
 مدركاكم اجت هن نم« مكماجرذ آرب نمردا اربكاط ىع ىلظنح ىلءر دال نأ ولامعالا

 نالت تسلاناداثعم ىسولالا شعل اراث ىلع ىأ ع رسمرانلا ىلءان أى

 لاسفف ناسقتلاوةدازلا ل بقت تلا حورلا دبع شمت ناصف
 جورلا (تملا) يي تاتدسشمزب مزيهوحو كويست ["ه فلعزا ديازف ىفاوحناج# ىونثم

 املاتو اوس بطلا لثمراص ران لاعإ ا لاك ذغْلاو فلعلا نمدا دزتو ىومت ةيناوملا
 نم باطلا هاذغلاو ديزي ارا ةطضاوترانلاك ى هن ةيناويلا و ,رئاراسلا,دارأو

 مىدش :رماع مهرومعمدبأ انو اكذب رف كك 0-80 اروفمملئاهل هتئاعا ةوجا
 هسا تاكلودبالا ىئدح مادو وهرمرمالابطح ىناتالا فلعلا لاذ نكيرلولو (ىنعلا)

 ايطح ةيناورهلا حورلا»ا ذه نكي ملول لومتوأ لاوزلا عبرسس هاني وهترامج لبايماهواروهعمأ |“

 وللا ركل روم عنو ةرمام تناكلودبالاىلاةر هم ةيقاباحورتناكسعلا بلا ىله اباد
 اوتري» تادبرشت [نباتسنازوسد 9 ىوثمتومتا نمانامز تدعدولو ةيكسلملا ةبرل لصنال

 مودسلا ع ركأ مومسعير هجران ةيسلاراثلا هدا لعا(ىنلا يب
 سكس ديت أرقاذا اذه اهنيع تسيل مهجر راتةلعشىأ ةيسرافلا مشي وثربا

 متنب ا أرقاذاامأوي هرشاح سم اهنا ىلع: 3س ب رغلاءابلا

 رانلاةلعشنيروصل اراثلاءذهدا انا لوقت نما نقين (ىعلا) م نيمزردلا تسدوةياسرفرب
 راشلارثأاين جول اراثارءامملا ىمتناراثا يد لوف اهلصأ راش ءذهر
 اهسلا ىف ىهينلا



 لظنامرجال (ىمملا) عيبا :ثددركيمزاب ندعم ىوس « بارطخا
 معةبسسرافأولاوم دغلاتاسبثوه اهبل ان ديبا داتا ىلع بارطش |نم قبال

 دمارارفروتماق» ىم الثم لسأ ىف عمجرئث لكىوف ىلءةلامع دعم تنام ع مجرب
 دحاورارةىلعبولسالاتنأ كل شات (ىنعلا) مي زاردمدكيحدةوكتا اس و زاس

 اهعرفوةرارحلال أ هيلع س قو لبوط سفن فوريصق سفن ف كلل نك صقنت لولو طنال
 هنالإىملا) هتاوماىوستشكاوامكع « تابثسكدباينونربرددكنازإل ىو.
 ىلا عجرثعالا ةيةام عور لاو سوكعلا عيبجو ءاغنالو ان ايئلقتاو سكعلا فد حا دععالا

 ةسحب رالارصاثملا تا ومأو سوكعاهنمنؤ كامو بارتلاو»امملاو ءاوهلاثتاهمالا بناج
 نلمفلو عما( ىنعلا) يداشرلا لءأ قار كلشخ « دا شكل هناق نير نايزنيغؤو ىوشم
 مول |نورسأق منال ندطلاو ةءالا ا ةفشاوهتةداغلاو ةئتذلالهأ نالرارسالا نع طرا

 ارساة لاي رك ذط داشرلابملعأ هقاارارسالا ناعتملا مالكلا نم ةرلكخ رفا ىأ سبلاب ّي

 8 شب» 5 جيبغلا مهفلا نيرسات لابخرك ذدا_ىلاذه هناشي مادب انين

 الا لاذ لبق, (يملا) مد لوازادمآىدتكدوم م در صاغانهصق

 عب ةعبأ هتيم ارنا دسم !لدجأ ن مين ليغ اءذه انو صاخم ىلا لصن

 .ىوتشاا نسف دسملا ىلدآ يمي دطسلل !ىفبيرغلارفاملا ةسن
 هللاسّذةلاق هيلع دقق له هيذ نمط ىونلاراربسأ يله عال الاَيكء هتقايلمدعلو ىدتبملا

 انأ (ىنعلا) م دثكييارتالد هداسر نكي يأ مر و ن م9 ىوتثع هرمس

 عطقيو رئوي بلعلا نيهلسر طا ىف نءطلا سافر ىأ د كل نكسسا نطل اذه نم ىذأت:أ ال

 هذه تومرصأ ماسهذأ ف مشو مهزيبتمدعلهنما تالكى عنود عيت مهرطاوخ بضع

 شوخ و ىمةرساقلا موهثلا با قي رطبصع عطق نيئعاطلا نعل نالالماإلا معلا

 ىلا بوما مكسملا كاذ(ىنملا) ب ىونعءلاثمدايومتر و ىونزف يكح تآدركت اب

 الاثم لوغيو نب وجمل لجالافيطلانسحانايب نيب هسورهملا سدة فانا مكسملاوهو رع

 متاوه(ىنعلا) و لالض بامسازدوبن بك نارخزك ل ىو ايوثعم
 سيلا ذه هرارسأ ىنءاوعلطي/ ناو ىرهاتالاقتاو ليملابغ تآرغلا نم لالا لهأري
 هيروكمشحدبا نى فركربغ « رؤزرب باتت ؟عاعشزك و ىملالشلا لهأ نم يبت
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 هناللف اس ىوتلا عب مالكملا اذده (ىنعلا) 6 ىو رهو تسا ربمغببٌ

 الة ثم ناكولو ةذلاسلا مهالا تاباكسو ءابن الا صصفربخ هيف سبل ىأرج نيون

 كلوا ل ا لاوحآ نعلفاغ نمالاروظالاذلهو!ءلاعناكأ ةيل علا ثاحالاو: .-رلا مولملا ىلع

 أو دع#رل'تالالفاس ىدحالا اذه دم ىرشلا ناك اذ ولو ةنعرشلا مولعلا نم بيصنلا يدع

 ولو ىونثلا نا لاس هلا ىلا هير تم دعو ةرخخآلا نمير .ابطالس لو لوحات
 تسينإل ىولثم همكحلوحاو موي العلارثك أن كل صسقلاةروب رهاظلا ىفناك

 ىف سيلركتملا لاقو (يملا) هدمت ايلؤادتناوددك و دئلب رارساثعوركذ

 ىأ ة هلا كلنل مهتمه سرغنوقوسباباوالا نا تدل اهلارارسالاو ثاحجالارك ذ ىونثما

 » انارشتتالاقزاطىمهقللهأ هذ بغرب ةغبقملا تاكو ب رظق ارارسأ هيفسبلا
 كلرنر عاطتنالاو لئنتلاتاماقم نم هيف سيئركتل|لاقو (ىندلا) هاد تاقالماثدبايدياب

 لست وىلاعن هللا لب تأ ىلا ةبرد ةجرد ىفرتب يحق ا ىفءاثغلا ةينيم ىلاهللا ىوسام

 يقال ىف لوخدفاو *ىفدقاخ لكنمج ورخن اوه فوصتل ا موغل حالطسا ىف لبق هنانءيلا

 لكد حرش 'سيلو ( »ملا يي كدبح اصدر روز رببءك«.كزتمو اءرهدح جرشإل ىم

 برغلا بسةكيف ةينامورلا ةبترل ل صيف حان ئيمطب بلغنا بح ضنا يتبل زتملكو ام
 ون اةحزومر لع لقثم ىونتلا نال هايطارتسفتلا لهبرلو ىو هتعلاط بيب ىولالا
 هو ل واسالا هةعط ناكامو ةيممل اولكر طلإو ةعب رمشلا بنا مرارعمأو نت دو

 حتقتالو هيناعمةراكب رت هيف لومار قانا وول العلا لوا دنةرثكعمنآلا ىلاهنا

 مهردقةلالج عمتين ادعملا تاماهلالاو هيي ماقال امج اذه عمود هرارسأزو:كباوبأ

 باكتوحإط وتمر هلاءام نممراغنمروذسعلاذخأبامرا دقجالاهتمانأي مهأب نوذرتمم
 هنا ى عاتي أ نأ هها باكن اال( ىنملا) يي تارك آددز ثمل

 نءطاذكمهلاعفأو مهلاو> ًالرك اذو ةغقلاسلا مالا ص هو ءأ

 يل

 'ىعر (لذالاربطاسأالا) تكرقلا (اذه]ام (تااورفال

 اولذغو ماعن الا ةروس ىف نيل الح سونا غلاب ةروط_اعج بيجامالاو

 هيثيلتاملسرلا هابلأنملبلع صقن
 (ىنلل) كدتساودند سازج

 أركذإ ىملوةعمولوبغيريغو» ىذاارمالاو لومعلاو لوبمتل ارمالا الا نوم مةيالو مهل



 | للزو ذفسوي ةدولوغب و(يىنعلا ع شمري اطلزو بوغعن,
 ةمدهللاءابلا مضيزب ظفل ا ىلع - | ولمملا دفنا ىلع لسرتسملا 6 7

 | ا فيو دبس ازىلا عجار ريعش يشل اودعملا ةممعملا ءاملا تش مه اودوامملا نعم
 | بوضي رك دول دعما ةجوعلا ها ذر يدغىأ «فلزرئأرك ذو فسوةديسرك ةلوجب
 ىورد دوش كه كناييوكه دربيم ف مكر هو تشر هاظإلل ىوثم الز فول رك ذو
 اببلا نبأ ىعيتايبلا نيآءاثعم مهنيىأ4لسبدحاو لكور هام نارغلا (ىعلا) درخ
 ال مم ةوريتتار قل ار هاظ ىلا مهرظتةسهج نمىأ لغعلا هيف ىمجىذلا نآرغلا ره ىذألا
 ةو مهةمطو مسهطلا عئتتزمتم هملظتو هن امدو هقئاحو هرارسأ ىلا مهرة هج نمو
 ةفرو ل عمضطم (س اب الوب طرالو) ماعالا ةررسو اضيأ ىلاعتهقلا لآقو اوريتو اوزمع
 نيلالج ىسوتنا هلم أئئتسالا نم لاهشا لدبء انتسالاو طوذحلا خوللاوه(نيبم باكالا)
 ىف هللا لاق(ينملا) يركيهرو-ىبذامنيئجنباهونبنيادياغن ا مارك 1|تغك لو ىع
 كاىؤريانلؤالا يملاسأ هتاباكل انما ىدحل اليد لعرنا لكل دسبجلا نارقلا
 بيرو مث ماو)ةرغبلا ةردصوف كامن فلق مان 'هحولا !ذمالوم تآرقلا
 بدأ لاو د يلف اهنم نمةروسا ونال دع مانام
 ام ناسن؟نيزا تيك ب وك « راك ل هاو ات_.اوانتحإل
 مهلوث دمعي لالا لقلب دولغتسعلا مكراكزهأو مكسنأو

 || ريف ناس اذه نط أ ةهيصراانطب هكطبلر انطب وارهظتارغاا نا لسوعب
 ةىأ تي دل اارهطظ نارقلا داوهو ل_سو هيلع هللا لبس ىنلا نهدراولا فيرشلا ثيدحلا
 يلعب نطب أ ةثالث ىلا نط هتطبلو ىلاعملاىهو نطب و ظاشلالاو تاضالا هدارأو هال
 هكنادبارتكرقفرحإلل ىوتثم ىلا عت هقلاالا لعب الد فونامر عسا ارلاوءايلو لاو ءايبن الا
 رهام ىنعم اول نا لعا تارغلا فور( ىنعما] يأ تسيرهات سى الابره ارز و سيرها
 نملابىي مما تاريزؤو ىم ءافلخإو ةباغلادئازبلاغور هان نطاب ىنعمرهاظلا ىندلا تو

 (| كاب تلات طاب نملابلاىنعلا ل
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 نمجدارلا نطيلا (ىنعملا) يك ديدنو ريظنرى ىادخر>و ديد سكةوخيزا مراجنطإل
 ىلتآرقزونإل كم4 ثم الو هبشال ىأ هدنالو هريظنأل ى ذل ى عت هقاريغ دح أ ريل كرما
 اوجرتع مون ني ا ملا ارمداويد ه نيمرهاظرس
 نابل قبر فانلا نطيا دلو !نطبلا ناعم م باوكردأ منال فاثلا نطبلا نع
 اهبادم نكسحن الونآرفلا نمره اظفارظنت الكا ,ةهلسلا لوتملا ارو ثيلاثلا
 هيلا تراسشااملو هنطبلرظنلا ىف بغرا 0 .ا١ الاطر بث ال
 وحر طتالاايلوالاو لو ءبلم هللا لس ينل و اوبر هضعب نآرقلا نالا م عنقتلأوأ ارالا
 شنابورهاظش شوت هك« تسمدآص ضئتوحس تارت مرهاظ إو قو يقتل ذهوم
 ةيفخ هحورز مان ثرتنال >0 تازورمضم منار را ملا (تبذخ
 ةقالجرلا كارو (ىنملا) هيو لاح دشبب ةىيومرسُكي هوا لاخ "رع لا ردم طك
 أرارسأ | ىلع علطن الورد لينة رم كسار تدعو ا ليل يكل اشرد نم
 ندركن اهني تهجاهراغو اههركم ايلواو يمن كنا نا ةيالولا ة | ن !نطابلا

 أريضير تو تفلت اشر تهجدك ,تسينقلخ شي وشن فوخ تهحر
 فوهكللو لابسإل»ايلوالاوءايننالا بامؤنانام اذه مك نكسعمبرد

 لب قلظنا شبوثتفوخ ةهملالو ساكن | نورت تلاو ءافتخالا ةهطنكي كارافملاو
 الوادي .ركلكت 6 ل ىمناكمالار دفبأ ينال نم علطةنالا ىلع مهضي رو ناانادا شرا ةهملا
 ءايلرالانوكي ياذا رغب ىذه كلاذو( ينمال) ييدنوشا ريوشت اني نامد م مشحرلات « دل يوب هكرد
 شياو ىم ديدس سيل لوعلا ادق نا! نيعا يه يرو :_اونركي ى>لبجلا ىف هرم
 ىلع قلطا دنع مهر(ىنلا) ) عدنا ب نيتي ٠ +اوكدمزاراداكيازلخ
 قون ممترطخا نوه شي مجالالع أر عفرأ ممأشنالم .هردمؤلم ةهج نم لب ةثافنمقوفأو
 (ىنلل) عدويوسناز كن رايرددسزوك« دوب وبهكدوشدا ارجل ىم عسا سلا كلذلا

 .نيغت م «ايلوالا نوكب يب ىالا ذه ىلهذ
 ام ىأبناملا كاذب همنا لام اورلبإب
 املا وراصلا نمالمأرىرسأو دعب[ ةءاسملاو الفلا بئاج نمو
 يرهلا ل "يلو الإ ةباحالذ( اعلا اذ يو ركب راوتر تكيس
 يي ربما وخلك يقم ناكل اركب تاعركتاللاب+ للا بناج
 أرثاو ةزمسملارسكيهرثإ و فول 0

 ءايلوالا اقالمى اشملا اولمهت سانلا ىنعج تذمر لعن دس كلم ةركبيبك ظفل

 ,اوعدىأ ىبراتظملا تع ءارابغاوريلو لب مهرثأ اوريلف مهناقالمىلاودجواوبعترا



 نخل
 أرمشلاو أل الولاىير ىا عن هام كلغلا ةركىربدارأراه فو أ ميلا مضب سرغلار هم ىنعم
 .٠ نايدركواديدنو ديدركخ رجا ىوشم مهرثأغلم مف[امزأ ىع وءايلوالا ةاقاللر و ةثام
 (رايغلا فاكلارسكم(در دركو) فاكملا متن نارودلا(ةيدرك )نام ديشوببهءاجتي رعت
 زم .رهنمىأ حورلاراغىأرامو/اياوالاةاقالمل اريثكر ادلغلا (ينعلا)
 ,ىرينآرهاظب رك »ف مو رزأ نول ناكف نزحلا سايل« اه-ل!تدل
 الا نكمل ايفر الا بست ىنجلا كلاذ نكيتاو(ىنعلا) ميدو ابريزارث

 ٠ تيرعشم ءكىرب ناز قاع زو ىم ىريغ مهفرعي الين ا.:تححفالو | ىو ىلءَنل
 ,نمو نحمس ازللا نيعأ فوه ىذملا تلا الا + (ىنملا) هت , ءاهني دوخيراب دس دا
 نو ةروصل |بسح ل والا« اذخ نال ةرم ةثام نم نأ هس :ىدآلا لفاعلاده

 أ بيفردهكمدآدوعنوج ه نوح لقا كلب درن د قو ىو اذه ىلءذةريسلا
 ايوتسىمد آل! قاطسنوكي الل تاملادنع (ىعملا) مث

 سر :ىذم اف ىف هن اناا طم ىمدآلا ناك اذا مءبالو مو أي فصدتلا نموه بيغلاف نوكي
 | ىبومى اسم ترو سدا لوا مالكرايلو ات روص دبش لاقان هلو ىخأ هنالاب ة

 الق اهنحاب ىلع عاطي ملرءاسع العب ناك حولك سر نان ىسيعةدقر ةروصو ىمو# هع ةروصبءايلوالا مالكميبشنرءاءلوالاةرو هديت نا ىفاذه يىسبم توسفا تروسد
 ةروصق ىلدألا ةروس2 ال11 اسوتطاب فعمل اهبل اسوأ
 ةروسالا (مممرهظي ال ىميعةيقر ةطاوطاذلالا

 نومه ىثد6 لو ىملاقاذ ءاوىلاع هلانذا ولا[ يعل ف نكآو فور
 ةموسملا اسعلا لثمىدآلا (ىنعملا يب تساىتتتعتوتسفا فَ ىدآوتسا ىبومىاصم
 ةيحلا نمىوقأ ةريسلا فو ةردقالو لوحالبا معلا ةروصلا ىف ىدآلا ىرتاذك ىسومل
 ةايح ءايلوالا اذك ةايحىنعلا فو الاغلر هاظلاف ىديه ةيةرر ةءىئدآلاو ةوظعلا
 نيب ده نمو بلقوا زر مبودادروب وح فكر دل ىوتمن | طيشلا دي نهود مهداشراب
 ْن !لحالو فرصتلاو لدعلا لجال ىلاعت هللا ةردقدي ف (يغلا) 0 .الا

 نيعبص أ نيباولك مدآآىب بولذ نا مالا هيلع وقل نيعب ص | نييدووم ن
 اءهدسالمدانباليمالفرفكسل ةيعادو ناجالا ةيعاد .الايدارملاو نمحرلا عباسأ
 ارفكتناكناوا ما ءباث اواي ىةرارب+ تاك افاول»ريدقتوهللا لضم ةيعالارهظن تح
 يبوح شره اإلى ر ثيراسبالاو بولغلا بام ىلاهذ لاهو الع بذعوأ مضر لارشو
 نكماو اءاهرهاطاصعلا (ىمملا) يراك دياشكيوج دوك وا شبي نكيلو
 ةهح نمو ةبرشلا'ةروصلا ةوج نم ايلوالا احا ذك ام قتال ةماقل .نركلا هما
 زك مينو تو و فرح ى سبع نوسفاز نيبسوتإو ىو ءرس مف خشب بيع تافرمصتلا



 رظنار ترصلاو فرصلا ىسبعانديسةيقرفرظنتالتنأ (ينعلا) 4 توم شك نازي ,رك

 ص « تسب تاسسمادكشنو فاز نيبموناط ىم قولل نابحانيخ هئمراغلا توملا اذا
 ىسيعانديس ةيقر ىأ نوفا نمرظت 58 (ىندلا) «تسشنو تجرب هدم كرك
 ىم دمقو طنئذلاتبلا كاذا را قير ينل رتل ,ىأ هتاسهل
 ارظننالتنأ(ىنلا)هي تناك ارارضخ رص كيت[ هتناب لوساراصعنآرمنيبمونو
 ىاعتللا لاةرض الار عال وةثارظأ نيهامادجو لمتالوال مس اسما اكل: نادجولا
 طناف (مظحلادوطلاك قرن لكتاك.نافنايرصلا كاسعب برشا نأ ىمومرلا!ة.حرأو)
 مب ءايسركسبه شدي ردمدقالب ه هايسورتج ديد ىرودزرتإق ىج ميسا أي
 تبارىأءايلوالارءايبثالا مايخ ده نمتيأر تن أ(ينملا)بائطلاو ةييلئارتملا(ىرتج)
 عضةرا ةملاب ترظق اذ ولوءارهسلا مهب رشة روس ىهو مهمةرهالاةروصلا سعب نم
 ىتد- مهقيقح نع صمقتو مهن افسو مهتاوذركلر ظنا ىأركسج هلارظناو مادقامد:
 درك كر حب هاى كرو دزوتإو ىمفرعصتت او ةردغل !لاكن م مولعهتلا منام دهام
 00 0 .؟ردزيس أش دب كدا

 اراقدين لع ”مهرارسأراؤأ ةريمبلا معتقل َ
 ارهاطلاىأ ةفئاطلا كلتراسغو( 0 2 ندوروأا

 لقت «ةيلوجرر «ةمسهوار ومان ا بح لدا : ةريصن له ةيئدبلا مولاعفأ نم
 (تشكصافر سمدءزاروأب عوكه تن ل ءؤمدمارب نوح ىورافن: لأ لاب

 أروطلا لبجراسروطلا ليج ىلء ددسو ارملة صنأ نم ىسومان ديس وأ ام (ينلا)
 ىنولالا للاب رسكسلايلقلا فيكف ىنملالا ىللا ب اساقر ىسوءانديس مدمن
 ةنيدرادانث دغلو ال لقأد م يطلاو همم لابج ريفتودامملا نسنودأ تركي

 ىأ لابجلا لح ىلع فطع ب.هذلاب ( 00
 ىذا نيرا ذوادلايشيىمقنالال هر 1نيدلا معغلاف نيلالج ىهننأ.

 !نمائيشا الس أنا لع لدالض ركنا ةطساوالب لالا شياو هه ءاطمأ
 مو لاسفل ركام سباع ن

 لدي ةمظعلاب فوسوملالضفلاو امظع كيل ءهتلا ضن
 هعمؤأ لابجاب ةوقبو لضفلا عج لعل مشا هللا ىلا لشغل فاض[ انو لضفل لاك ىلع

 تةنااو هللا اذ جورلاربسي وحورلا ىلا لسي تأر يغب تاسالا ن مكن لانا ىلاريشي ريطلاو
 أري صيف بلقتاريطو سفنل !لاوج ىلع جورلا دواد نمرؤنلا سكع ايا هتلاركذرونب حورلا



 فغعر

 بعوتسيقن ديلا ىلع سيفنلا نمرك ذلارووسكعني ةءوادلابت هل اروكذموهق ارك اذ
 ةعبرالاريسانملا ل ءةيرصنعلا هئازجا نم سكعن مث اهملابواهرهاظندبلاءازجأ عسبج
 ةيئاورملاسفنلاو ةيمانلا سشنلا ىنعأ سوفنلا ىلع سفنلا نم سكعنبز اهكممواهدرغع
 /حاو رالا لاء يلع ىناسنالا حورلا نمرك ذر ,سكعطو ةيموهنلا سفالاوةيواهسلا سغنلاو
 .لاعا ارك ذيفهتوكملمو هكلمملاعلا عيمج بعوتسي نأ ىلا
 م(هدمحب مسالا يش نغناو) ىلاعت ةوذب راشأ ماغلا
 .<ذيف( بطلا ماكلا دعصب هيلا) لاقاك نيماعلا بر

 ار قئمراس هتْوْنرون نمدواددحو لوغتت دوادفا هج ارثاكاذا
 قوش. 4 ةقفاوم ةعيسمر شان ترا لابجلا هبي و جوقلاو زلألنل عمي ةحوتفلااءارلا
 اةديس م لبجلا (ىندلا) م ىمجت  ثعرد تيكر أطدو دج «ىهرمه هن ذو اداب هوك 9
 هدم ما نو أ لابجاب ف ىما اركس ىف عب هفا تم يف نيب رطألا نملكو ايفر اسدو اد
 يفجر يمعش اوىأ بو أ لابحا آنآ [ينعملا) يدش درب مهزاوكمهودرع
 انديسناكو ماقملاو توصلا ىفامفا 12 ازةواكنم لكراص بسلا !ذبو

 تادوادتغك ف ىج نالللاو لهالاو نمولا نعايثاثىلاعت هيرلهبحا
 أ |دوادا, ل لاقو تا: برلا هبط اف (ىنلا) 4

 سنؤمودرف بي رغىاإط ىو نالملاوءابر مالا نم ثعطقناىدجالو قارا
 قوشل اراثا درفنم بير هم سنؤمالدِناكن ماي (ىنعملا) حي هدز هلعش ثل دزا قوش شن 1 مهد
 رك نادر[ ت سيار ههوكه مدن لاوفو ىهاوخانا,ر طم وو ىم يلق نم
 ةلروشل-لابجلا قايم ركلا ىلاعتدللا الاذ اهدوالاقق بلطتقاتستماو (ىنعملا)
 لمحت ىلا هتهطار(ىنعملا هي دنكىفاجب دابت شيب هيءك «دنكيئانرسو لاؤتو برط» و ىع
 يناهبداب 'لروشح ىف سيم ا هقلألعصو ند رطمشلو نينغم ىانرسو نيلاؤفلابجلا كل
 تاددر بلوف «تساورار كتوح هانا ديانإو ىو اقتاوم كلاوهلوايعاس لرمأب ىف
 ىلواناضبأ ّنسالو ةفشالد ودجوباللعتلا (ىسمملا) كتساهل نا ارو
 ةمغنإل ىم ىلامن هلل "املع علطبال فوارو فم تا! الوّنسالو ةفشالب نينأو نين
 دسملا الاذءازجأ ةمغن(ىنعلا] ع دسريمشسح شوكردىدره « دسج فاس ناجحا



 (مغا:0

 اهعجسيفره اظلا بس سفن لكى« نذاللصن دشرلا بحاص شغلاو لغف | نم ىفاملا
 و دوتش وادنون شن ن انيشن مهي ىمهعمسا وكر ديف هك اردا عسب اهعم و ةرهاظلا هذأي
 كيتتدداه سلا اوعممد و هر هؤاسلج اهمعسنال (ىنعلا) جدوي درك, شبيغب وكن اج كلم خىأ
 رددركتب فكم حورلاون دبل اب هبلطتو اجيغ ىفىفاصنا ىلولا«ازجأ ةمغف قدصق ىتلا حورلا
 غن  ىلولا كلا ذو (ىنعملا) يب وب عه. دربنوأ نيشنمه هوكر ثنكد صدوج سفن
 نمذنخأي اورارسالا ل يقو لوف نمةحارب بهذامهبح اصمورارممالا نم لسيفو لوف ام
 ايناسفنام الكت اسلالو مفربخ نممبلف ىف ماكسني ىلولا ىنعاربتسخ الوا ارثآ ةيناسفنلا هنالك
 ندا باو دصولا دس و ىملافغراشأ اولو ربخ ابهعربفلا نكي لو بيجتؤ اوعي و
 ب ةئاموز او -ةثامكبلف ىف تنأ كاواب (ىندلا) 6# تازغم ان ناكمالزا دسريم ٠ تلد
 دونشنوتىوتسشبا» ىع كما ثمو ثةزنم ىلا ىلاعت هللا دنع نم ىأ تاكمال ملاه نم لأ

 | رارسسالا نم مل ف ىف ىذملا لاذ عمست تن (ىعملا) يار شوك زا
 نم مصأ مهب :مومنال منذ آب ذل دنعاونأولورا رسالا كل :سريغا ناذ ع

 نوح «ىونشنارتآوندوخركى ا مريك »ف ىم لوب ركتللو*ايلوالا بولةتاءاكل راك الا
 ءايلوالا تالكعاتسا ىلع ردقنال فاتح ,ضرف ا( ىنعملا) كرر ركن نوح: ديدشلاثم

 هئم نسخ أو هقدصنو ىلو ا ليم كْئكثيالعتامالركو ىلولا لاسم تي ارث املا
 ىونلا ف نم اطلا باوج ناس ايه وهيدوعت مهفروصقزا ىونشمردهدننز ثعط باوجإلا

 ازن ارق نعم« ىنكبمو ءربؤت ن ء!ا لص فاق علام ذملو تبل مهفول نال همهقروست نم
 لئموعو ءلعفت باك تنأ نعال لوعتوأ نع (طتنأبلكأب (ىعلا) «ىكسوشنورب
 ماهفتسالا ىسعم هيفو ابجانىأ اجيراخ هعجت هج ىنكيسوشدوربنارقلا نعط بالكملا
 نعم ىونثملا ف نعطلا لمت آرغاا ىف نعطلا نعاب رام نوكب ىونمملا فنعم نأ معز ىأ
 هلاع رشو ريكسنسالاهلا هقفوهو بطلنا ىف لاقدر ارسأب هللا 'حدتهنال يظعلا نآرشلل ف
 ل ٠ ىربناب ىوزكتسريشتآ* نباإظ ىم حار هلعالا ءاهربورهزالا

 دي شطب نم
 نآرضلا ىنسهم ىف نيط نمدثااق ناكر مم يناعم ىلا

 ىدان(ىملا) 1 ارلهج هوركى اكو. ادن دآرةدنكيم ثما

 ىو لمملا نيبولغمو*ادفمترس ةةغغلاو لهمللا برسايةم
 | نم مكبناب (ىنعلا) هي ديتشاكي.ىرفاكو رفكخت «

 مثالا ىدتعملا نع انيرمكح ال نيم ذغنملا نم ءاكح ىنممم ءاغن | تف 0
 | ىهتا اهدقترطس تلا تاراكسملا (يلالإريط اسأ لان) كآرغلا(انن آهبلع ىلتت اذا) لاق



 زيك هستعمل هيطاديدب يدوخ إل قرش رتكلازري خمر ,زاذاسوأو نيذةطلاةرو يف نلالح
 ارنا (ىعلا

 تر ارقلا مهيداني
 نب ئاقو مق مالك نمط ىونثم لوٌيو قايانأو متياذو مكدع
 ءاقىلاعت هةفسودو تاذفاب ماقلا هللا مالك نأ (ىنغلا] تاك ظ
 0 !ناالر ادني الورث تسحب

 هال ظذا ن1 اس كا

 ريغ ىرخأ تا,
 نواوالس أ كاسنالاتاذ

 لابراعىددأ راسا ضؤواشد 9 :

 7 3 بيعال في ارو باكا م
0 

 نم هنالهإلالا سبألا رونار ,2لا هب كاموا دعت

 تآرقلا ىناعماماوإر اذاثاملا نم قاشعلا |صاخأ
 منآرقلا ىنام؟لغأ تِباَكلا اذهرةبب :بسعملاو رفكتلاو ةلذغلاو ل هللا توم نما

 5 يتطكتت كانز [دلكتانجك ف ىو لوغيو ىوتثلل ىأ هرك ركنا بط اع

 اكل ةخاراذكر لولو (ىنءلا) يتعرو»
 لاذع (نآ) ظفاواذك ينءع(نان

 قذاذك اور ولفت ملولىنعباوريت لواوعلغتإ ندع ىف لعذ ع
 مكورلق »ارح ال ايما ءاموهو ذه نم ةعرج مكذ حريق ىل 1
 "امة هرج مكن دي 0

 را (ملا) »م طر عادركست لد ه مكح ادني و تفك ميكي 7
 حلا عل ب راذعاو ببرج لسموك #ا ما ىويزغلا كسلا



 بسا ةركذديمر ردندززثمإ» باذلا شوشم نك ألو ىوتملا فيلأت نم غرفأ /يقسلا
 | رهمري نت ىف لآلا مكمل برش داس اذه يس ياس تدياوضت بيس ندرو+ بكرا
 .٠ باطخرذلاوات سدومرف هكن 1 9و ىم سي الاريغصت بيس املا بريش نمسرفلا

 سرغلا باطلا ىف لاقىذا'ىقانلا مكسملا كلاذو (ىنعملا) بدئ دروخ ىمهر دامو هرك

 # رون يهالههكنابسارم و رغنتآمدرهدديلوطت ىثؤو ىم املانابرشي انكر هملاو
 ءاهلارسكب(نيه)الأ ىنعع (اله) نيلئاةل يملا لجالرغنلا كاذ تو لك نو هرغسي (ىتعللا)

 ربىمهرس « دسرف هركستديلرطتتا» ىم ءاملابرشاو ظقبتالا ىأ ظقيت عع
 برألا نمواسس أر عفروكفرولل لسوريسلا كلاذ (ىنعلا) هي دبمرىروخزو تشاد

 مأ(ىنعملا) يب اغتسا نيزتءاسره رحت « ارجءركى اكد يسري شردامإل ىمضرعأورفن
 ةءاسلكض رهتورفنت ئ ىالرهمايةئاقءتئتلأسةلالا هذهاهروءتأر انرمملا
 يم مركش مرادداشكنا قاغتاز » هوركنبا ديل ”ىدركتشك كم ءامتسالا اذه

 2 كباكدو زم دنجر ا ىا نكش ب وخراكون
 ىأم وي رطلارضنالثل كب قيلبام لعفاو قلاب + نمرثأ الو ني زاب
 ىوهلا ف مهربجاوفرسسو مهفأ ىفاوطرفام ىلء مهفنأ ىل-توذ:ةيبي ركن عايثدلا سايس
 قد ماينالا ب نممبلف فايل نم ىوبتملا هاربا ىدبس مالك دو سوهلاو
 ا خاشى دركرسعزك ازا شب ٠ خارف بادورىونتتنو» ىم ناعالا

 ءامباهذلبةىأءال ار مهلبقنكسف بهذيرزغلا"الاوزي زم .
 ير راكتر وشال ىم هع

2 

 أبدو روهشمءايلوالا (ىنلا) يتا
 بطلا مهتالكنمبحصما ىأءامثل غنا

 .بآ » ىم ةينابرلارارسالاو هينامورلا قاوذالات اتاين نم ثيفتل ةيوثعمل
 نم لفاغاو نا ثعابين[ ىنعلا) جا لفاغةنث:ىايروطم هب ايلوا قطن

 :ةلاعتايلوالا قطنر و ةانق نم ايحلا ءامىأريضا "ام ءايحلاءانعسبتمو



 ىو ع مصنلا ضاسحتالالارشملا"امبرشنلاعنهرس هللا س دق ةوذ ناك ا موذببط :انح
 و« نطهئار وكب آى يبنرك وو ى م بالاللا :يفرتو توعحر رئميلاو فرطتىذلادبمأ اليلامو
 ةرجلالدثسالا نف عمي ىمعلا لمءانارتفنا( ىنعما) هك نزكو جريوبسر وآوج ىوس
 قطر مام نماهألماىأ هيفاهب رذاو ءابلوالا ::بناجل كاردالاو مهنلا
 ارر وك ٠ ثم باو نيردناكىديلش توح :ايمحلاءامءابلوالا
 الاثيع ةرثزولوءامرهلا اذسهىناتءفسشلن املا (ىدملا) تس راكسسدياي دبلن
 :ايملاءامر <«ايلوالات الك نت عما! ىعب ىمالا ديلقتب ل معل بلي ىئاللاق
 الإ, مهفو كامعزوك ًالمتو مهروضمل صن ىتحل دم اودلقق هيو رىلءردقت

 مار شيدنا بآل مرور وج »ف ىم فراعملاورارسالاءاموه ىذلا مهمالكءام نمنايمعلاك
 ار شي وخ كاشي ,ارك ان

 ةيرق ملاعب (كشم) ئلالفسأ
 !ءانعم فاك ارسكم(تارك )

 ىونثم ممتاملكر اث ؟دهاشن ىأ اليو أو لمبراركمالاو ىناعيل'امإوه ىذلا:|.لاهام نمثلبلق
 كناام (ىئعلا) يلدءاكتنا دز هدلةكسون ىوش ىديدناركنوح»
 اده اشموالدتسسءاذهار تنأ نوكن موةلناامىيمونابك رك
 خالل هتو لىنعمال ىذلادرابلاديلغتل نموت تنولا لاذ كبلق ةبرة ىلا

 ىمعالاريإ ناو( ىنعملا) 6 ناراكدئييوبسس نوجا دل وتايعوجباروكد نينرك
 نيكو تفربقاوبسر هاوحز هك لف ىم لعب واليغت هن ديزوكى ربا نكات ايعرْلاءام
 ازهنالءاملا نمرا دقمزوكسلا ىف بهذرمملا نءمنأب(ىنعملا) تأ .ناركو دوب كيس
 اب لدةساف ريثكلا «املا نمأولمالي غتر اصنآللاو غران ناك الو زوكسلا
 زركلا العام اغرانناكامدصعتايلوالاقطنر مءام نمالج فيك

 ىعانتساومايلوالا ةءدمن ىن هنالم لبن لوغيىذلا كلاذو(ىدملا) ع دوزف ملثم ديارتختدأ «دوبرىردا مى دايره هكنازإو ىملاتاذهلو "اوه لكهنمج رخءايلوالا قطنودوةايحلا
 ىل_فئدادزل معاطكتاكربب فرشتر مءانعال مزالم سدس نآلاوى طع ءاوهلكمهةطنل
 ةلتمالةرذ هلع نم ىلق سوو "اوه رحال ةبترجم راقولاو ةتيكسع لاب ىف الجما تيد
 وهف مهتطنب قرشتيالو مهباتعأ مزاليالىذلاامأو ةبهلالا فراسللو رارسالاب ىلقزرك
 ءاهتسلاو(ىنعما جاوتفاركناشدوننهكناز م اوهرهدياب ارنا يفسر "سالب ىوتشم هية

 فطخ



 رقي مولع ىوقلل -ةئوةنازر نكملو سوهلاو ىو ثوولغم مجالءاود لكف طخ
 درع دءاركنل ىئسدشك ا ىوتم سفنلا ىوهنوولغمءا لا ةباثجراقولاو ةنيكلا بت رح
 رضلاوأانكناودافلا بح اس ىأرمتل الجر (ىنعما) «رذحو دربك زك دايزك« رمش
 نب ىم مالو ىأركتل ىف ةئيسكل لا ىفيفأ
 :نالفاعزا نكي ويرد ىركللا و. ناما ارزتاطت اةعركتلا ,ىمفلاخلا ىأج .وعالا
 بال اىأ اركتلءالمعلا نملأ-انرطان او أ خت اوررضلا نمنامأ ل« غملاركتل (ىنعلا)
 ةزيكسلا هللا دابع ةئيكسلا ارباج نم ةناو* ىبا نءريغصلا عماما ىف دروهلال ارو ةنكس مهم

 زاودويرردنوجدرخى اهددمو 9و ىع مرغما وكر و
 ردو ملل هادا فطس لراغل(ذلا]4دوج ىردتت»

 ,٠(ىنعملا] ب دوش نشور مه مش لدزا د وجت هدوش نفري لددا دما نيذح
 باقلا بثه نم طنت مداو موولاومولعقازام ىأ نقلا, واع بالا نوكيىملالا

 ةذه اكل ةريسيلاريس هَ قئاقحلا

 بالا عمات راين
 بحاسو بلت بح اسناكوةر هاا تلا ادعس ىسلالا بط ارو: بلتلاروت اذا
 , وح لدإإلل ىونم رظأ
 ”و لةعلاراونأ بلقلا تراتي ولسضي
 فض رتل ال محتالاو باقل ارام نرغب ,روباقلاروزيناروتتيف
 :(ىنسعملا) داق دسودثاب اء دحر ودامناز ةلرابم باك اديس
 ءام١ايعسلا نمانازنو هوقباشر «تعانربسخأ ىذفا ءاسعسلا نم كرابملا ءاملانالكاغ
 قانحرلاماهلالاورفايرلا علا ايلا "اموت ايلا قدسو بوللا ىسو هئمدارملا اكرابم
 نب ئءاطلا نمط .نمواأ بالو بارطشاالب ةيرشيق , لا بولا لص
 ان(كرابم»ام) حا اورالاءامعم 4 اهلا نمانلزنو) ف ةروسف
 ل 0 ولا دق ىوامت عد مة حلا وهو( ديسملا بحو) للا (تانج
 ذا !(دابعللاةزر) فراعملا عاوبأ نم(ديشن ءلطاها) ديدوتل اة ىعو (تاقسأب
 نم(اتيم)بلقلا ةدلب أ (ةداب) ضرغلا "اهم ىأ(ه«انبيحاو) مهن دو مهمعطب مب ردثعا
 ايانتنأ؟ لاتهاك ها دوجولا بجاو رونىلادوجولا تاملظ نم ج ورمل ذكهتاارون

 2 و اف



 بك ارثم علط اهل لاوطلا ل لاو دو سها عوزلا بحو ناس ةكربل اريثكء املا نمل زانلا
 » ميروخوح بكم ههركاتآوح امإف ىو ةيونعما قازرالا !ذكذابهللاةزر ض١ ىلع شعب
 لاا برشتاشب أةركمل الل ثم نحت (ىنعملا) يك يركسعنن نع اط ساوسورهىوس
 ملورهلا»ام ننس رفلا ةركتب رشاكىنعب شاف خر كسنمو ساوسو نهاط لكي نابض ن الو
 نارظننالو بالطلا بلا اومدّو مكسملاو مول_علاام برتشت نف كلذكسئاسلا نمرغتت
 (ىندلا)# رعثىداب همه تاما دعو ريسهراربمغيي ورإإو م ساوسولاةريد وه
 وهون درس نمزبس ظفلانا ىلع مهغيرط لسا ىنع رم -هرمايدتغمو هانبنالا عبات تنكتا
 تادنوادشتآ 9و ىم هينةدثاةالءاود مهمولو قلما نعملةمولس>رلا ضرالا هلو
 ءايبمالا مهو كولملاءالوئهو (ىنعملا) م ذلا» درك ناكس لاير شوك اه درك ى لع هرهك
 توسبناجهلا اوتفنلا ىتممهدوسمدىلا اواسووقملا ب رطاووطواوهطت يذلا ٠اياوالاو
 موهفمأ هداك الوهاو مآ اج اولغتشا لبنيثعاطلا نعم ىلا اوتفتلي م ىأ بالكسعلا
 أرك ذيب لاتارفا مهي ةتابنمتوهعىذلا دصسملا ف موتلا نع هلاذعل قش اعلا مالك
 ع بذ ثوهىذلادحملا كاذرك ذةيقمتاس فاذه يشكن امومدصسمنآ

 انلرةدعب (ىنعلا) يك دركتج شدومن .. بكرت نايا ايد ممريشزاب كاي ناكوكذ ابو
 اذى 4ىؤرام دسالالحرلادمريش !ننمدرحملا ازاي كاي لاذع
 ديسخ نوح هتشك هةر غد ره » وكب اونا روادوخريعسمردبتغخ» ع لفامو ذهتم ا
 فيك ق يرغلا ل جرلانانةموثلانبامناتلالكتبدَصل[قماندَسالاْ لاذ (ىنعلا) يد

 خرم باوخ لو كم قب رغلا مون همؤناكمانناو ماسبال ق ءلاركجى عقو نمنانرهلا ىف عاني
 ىأمغلا ٍباترق تحت قاشعلاامون(ىتعملا) هي ىثت باقر ةرغربزارناةثاء و ىمهدشابنايهانو
 اراواستمن» ىونثم هاملات 2 كما اوهو ىهاملاو ريطلا عوتكم غلا "ام با دكت حق

 بي ومو رت اهتوص ليال فصنز هر( ىدعملا] يو ديغتسم ىاترسر مبآ ماك » ديسر ىوهاب
 » تختناوانيننبا رك مب ىم كسأريل* تسمايالثاق

 الإ, ة يقدر
 درسا مالاب (ىلع) تلضف(تءركىذلا اذه) ىنرضاىأ (كتبأرألاق) نيطنرمىأ
 .ال(نكْم:>الةمايغل امويىلا ىئترخأ] مسقمال (نثل) رات نمىنةةلخ هنمريخ ناو
 تقورلا ارظنم(بهذا)ىاعت(لات) هتوصع نمت مهم(اليلخالا) ءاوخالاب(هتيرذ)



 ا / كئاعدب (كنوصب مهم تعطنعأ نم) ٠ ززغتساو) الماك ارفاو(اروفومازج] مهوثنأ (مكقازج مهج دان من
 || مهدسبامو) "ا .ازججالو ثعمال تأ ( مه دعو)ازلا نم(دالوالاو) بصخلاوأب اكس مرا | (لاومالال موكراشو) ماعلا اشاد باكا مهو(تلحرد ارض مولع مس[ بلجأو)

 || ىلا, تاءاطلا ىلع مزعتو نيدلادسغتىأ زمنا كلاساب مىنعلل) عيدا ضرشلا هيرب | تكتابوبدوداوتجاايىنكنيدمزموست» ىعيلالج هلا كنس مهلاظتام(اليكو كببيوكو) طلت (تاطلس ملم كل سبل)ننمزملا(ىدابعدا) الط ب (ارورغالا)كلاب(ناطيشلا
 أ ىاشي دثيب وس دازو عمك قو ىمالثاث ةصس كعب لو كداهنبتاطيشلا برشي داهثجالاو
 || ركست بناملا هلاذنم به د: الىوغاي (ىعلا] : ىوش ىشب ورد رربسا هك ىوغ
 هاش سهتلاب مك أيورفغلا مكدمب ناطيشلا ىوغ ىلع ةنحلاو رمفلاربحأ كوكتنال لعشأالو
 نوكن(ىءلل) هي ىروخ فاميسشن و ىدركراوخ «ىرباؤتاراب زكدرك اود كم
 مزون ىع مدنت ىأ ةمادنلا لك انو اريقح توكسن بابحالا نع مطمئتومبي هنالباريغق
 | لاذةصص قو ىمتنأ (ىكسعلا) دبش زاتلالضردىزيركاو«نماوبدنا كنب
 || سروادرنالعمك » ىم ةباوغلاو ةالبفلا ىلا نمِلاودادهلا نمبر منيعالاتاطيشلا
 ىلع لجالدغدس و ادغناالأ (ىنلل] هس سانيو تاهممكميوينيدءارو تسانمادرف
 ادور اتلجالىأ اًساَدنةملا نب رط ىف ماضي زمتو هيبنت ف رحاله نأ
 ,هريث نم هلا ذايعلاو لمقتل لرتيف كلا لمالا لوط ناطيشلا ضرعو
 ,رخلا كلاحلا 1كهل2كوبدفَسيااَونعانورخأ سبال مهلجأاماذان
 © تسامالنياناربباسمسه دشكيم « تسارو بجيزاوك بني المول ىج لوغب
 نمتاوسالا موغتىتسح نيهلاولا_ملا نملئاريس تيم ثوملا كلاذو تولأىرت (ىنعملا)

 كب ارت ثيوخ ىزاسد رهو ناج مج زا ىكن يدءزعزابإ# ىم مهئابرذأ
 «عنطصتو تاعاطل ادصةةولحورفوخ نمثعاطااو نب لا ىلع مزعت دع
 !بلغتتشن ىأانيمنامزل_فن نط سنا ذه ىلعفمد رمد ممل دبة ضمن ىفوانامز كلفن
 طيرتق (ىنعلا) «مكىايمرابن قوخزانمدك م مكحوئدسي لعزا حال- سيو ىع
 قيرطن مى جرح هنأ الهقا نم.فوحلا نماناالئأت امهيديةنث أ مكسملاو لعل !نماحالسا
 هركمزونربديزرب كنابزاب ف ىم تاءاطلا رصف االوقلا قرط ىفع رسأ لب نيدلاو قا
 أ زادرك زايوسرتنهك
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 6 .٠ ةدشي نايم اروااهلاسإو ا

 هياطوبرم سوملاو ىوهلا ببسي وهتكص بدس ثنكن ينس نم مك (ىنعم ا) 4 ةدئكنادغ

 ثارودكو كو سفنلا ثاملط ىف رقفلا"ادرمار أ ديكفا دغتنأ ةملظاذك ىهامركحتؤ

 ةييه (ىنلا) يا ارا
 اريقسلا عماجلا ىف ىو 7 مهقلحت كسي

 باعشل از مك ايانةبسانلاوةيسافلا# اتت ايتلاب
 مدلا ىرجث مد[ نبا نمىرح ناطبشلا نا ةبن نه ىورو دجحتملاو ةماعلاو .ةعاجاب مكيلعو

 اذاك تح (ىعلا) م روبثه ازا ئاكاورمك رؤيزتاثناجدشديمإ
 هنكت سثب أب روبماا لهان مني رفاكلا حاورأ اذكى ممل الاروتلا نمتسشي الكا

 (مهلعمقا بضغ اموذاولونتنالاونما ن يذلا ايأاي] ةنفمللا ةروسو ىلاعت هلوقربغتىف لومي
 هقدسن مهلع عمىدلا مهداثغلا بي مهاقبا عماباوقزرمىأ (ةرخآلا نماوسثي دف) دوهلا مه
 ضرعقذا ةرخآلاريخ نمنيدوبغلا ىأ ( روبل باصصأ خيم نونئاكلا(رافكلا سئياك )
 عورأ اذكيلالج ما رانلا مديل نورس ءراوثمآ اياك لةنإا نم مهدم اًةممبلع
 1 نم سأي لاب تالا

 لاةيبه (ىنلا) جببمن
 نال (ينلا) 4 سيرك كم يه نانوبكتع « «سكمدايسزاب دون كنازإو ىم ببن
 0 .ايذااديسو بايذفاد ايس وكمال يزال
 ذوتدوج رود توبكتم ل ىمىزابلا ديسسل قيلتلب يلا
 اةمىلع كاسم نا طب شتوبكتعلا (ىنمللا) يباقمو

 : :قلاعتهقانال بب رالا باغعلا ل سوه نمىلءالو بيبلا لطع ا لئموه نم ىلع
 نايسابناطلسلنإ و تسايقش نإ هاككتا دلت ابى ع تاطلس مولع سبل يدابعنا

 توصرةلالضااورفكلا ىداو ىل مه

 دزيم اينانإل ىءسوولاو ىوهلاوناطيشلا ةسوسووركم
 نيتوصلان يذهبن تح (ىتسعملا) يي روشرحباب سوخرحزا



 ىربكلا ندا مخ لاع الار قولط ارب دب
 اذهو)ةينابرلا: ديسحلا قالخ الا 'تارف بذع اذه)ناةرغل اةروسف ىلاعث لوفريسفن ىف
 لالغالاب ىنارلا ماهلالا طلتتعال لومي هلكرش الاب امسهدحأ لاق ورلا لمامرضامارح ىأ (اروضعارسجو) است اغسو سفنلابناذ سو مورلا طائخم الث بلاقلارهر ةردقاب (اغزيامسؤيبلمجو) ةيئاوبلاةيعالا نالخألا وم (جاجأ لع
 قرسو تاي قاده بش يناردت م نامس لا ىم ل ظنك ندبسرإ» ىناطبشلا
 ىذا ايشناوه اطل ارسكي مسلطلاو ا وسلا

 ةشهدالو ةييههسنم هيلظلر ست لو توسلاا كاذب ةصغ نم يغذي ىدخ هش لالا
 اروا مخز دكد سرت ل هدات هديع لبطا را تسهوج ممرت نوج تفك 00 ريفتالو فوخالو
 نالبطلا فضلفر علا ليما 1 هفنللاق (يعملا] يديسر
 يوم مكحلاورعلا نم هفوج غرافلا بطلا ةباثموه نإ لوقيا ذهلو هيلا لسو برشلا
 نييدماب (ىنملا) بوح مخزدشنايلبمرانانمسق وب بولففئمخ ىاهله دىأؤي
 (ينملا) م لكوهمه نا دنخ دبع لمارخاع يله كن انب ديو ديم تمأي# دك لاقف لباطلاو دي علارسفي عرمش ةريطملا برك دكيعلا قنا هللة راس تاعاطلا نما ةراقلا بواغلا
 نأ اودارأ اذك ) ةبناسفنلا ةعمذلا ق الخ الا ىأ ىربكلا نيدلا مج لاق مسؤربرضل (ديدح نم عماقم مملو) ىرخ ىلع برضلا مسمل ل ضي بط مهيأ نبالاوا دسيع ةم يقل تراس
 نير جلا ةروسف ىهتنا لم الار صرحا ءاليتساو ةهمذملا قالخالا عمامم (!يفاوديعا] مهرمأ ةبقاعءوس فوخن نم مهباسأ(مغنم) تار مشلاريم دو ةءيطقل اراتنمىأ (اهماوجرخت
 لخدو تو سلبا اذ_هناالنآلاعمسا(ىعملا) هدزيج ةوكحاتتلودالبد . دزشناب نوج لهد نيا نرثك اونشن لل وثم درولا ل نركح اش ديعلا لهأ لئمنيغي ونا لهأ
 قشاعل قرحلا مسلطلا لوط تب هوس يطب ىأ حطي ع وبىأ ةلودل اردق ىف ليطلا توست -هيملا
 لاقةيقوذلا انتم ءانلا لدب ةيتتلاءايلابابتلود ةحسن ىفو نيغيلا ماعم ةلو فار دق ف توما
 أرهلاءار وام ىلاهأ نع ديعلا مي ءزاول نم ىهىتلا شاملا عم صدعلا ةبرر .تلود ينعم نوكيف أردتلاقةلودلاةبر وشؤيطب ق شالا ريد ةتةلودلا ةءرو د ردقلا يطبع وأ تولا قشاح لاذ ت وص فيك سلاطلا ليطوهواذهل قسا نعيإيروشلا هبدازأوماعطلا نعمابةمعتلا ىف
 د ا (تنهلا) < ديعل بزار ددسرتتوج تنك: «٠ دددرم نال هدتادونشي هكر 2 ىوتنم

 أيل لك لات يدل ارظنلا بح اسد حال فرق اجرا لاذ مسلطلا لب ثوصعمساسمل



 دوخ ابتغك ف ىعح رفل الجال لمجديمل او ديع ىفاشعلا ثومو ديعلا ل بط سس فان ّيم
 مما هلفنل هسفنفلاقو (ىنسعملا) كنيةيفنالددبناج دره « نيزك ل دنإز رام نيه
 نمءناكن غيالو لكونربغ نمسبولةلا حابق نفث انا نومخ نالا ذه نم هفّوتحالو كبل فحرالا
 مي نديعزا ما. مرتك كلم ه نمراو ردبحتك د ماتت فوط ىج مسهحو رتوسذوخ
 اهلاراك لم سمأامإههجو هللا عركلمكىذلا تقولاءاج د: تالا ىأراكلااذم ( نعل
 ديهحربإل ىم فسو يئدقاواح .وتفلا لسحب اماىأح ورلا نمايلاخ دبل عحاوأ ةلودو

 ايبك التاق حاسو هتكم م ف ىلا ]باي ىديصرك لا مرشلح هابكى ك ةزرلئاو
 نير ىمهرز «شزاواز تسكب تامزردإلى م رشح الر تنك اريشاءانا اه
 او مسسلطلا ثلا ةرسكن ا نامزلا كاد ىف (ىنعلا) هم لت مقوس ره

 'بابلا عتفيانثوم تاعاطلا قدح اذاثلالا اذكسهعهام_:امسن

 مديشكيمنورب هيرز كر عما « دين .ناتساخرينازا دعوا وتم جورطاو
 ىلارومسلا جرا بهذلا نو بصسو ماقيتعلا عجببلا لاذ ىرىذللا كلاذدع (ىنملا)
 هجرخا ىذلا(ىنعملا] مب ركرابهرب وثو لاوحأل زي لمآ ىمهو دركى نفدإلل ىو حاببصلا
 مظمهرب وثلاو ىرخأ :سمدرب وتلار قلاوملابق أ دصسلا ىف قاسلاو بارتلا ىفهنفددصسملا نم
 (ىنعلا) هب ناز سباوءىنا هرتز وكوتنلازالس اهات دا مبا ومنك "وو ىم سيكل »الا
 هفلخ بهاذلل امعرنئارخ ظفحو عضو بهذللا لاذ نمهحو ربرطاخلا ىأز ابناجلالاذ

 0 ىوم هحوربى دن نا لصب لوسولا بلاط نانماهولا ف ثالثا

 ذلا اذهىفأ (ىتعملا) يتسرب رزرودروكرهلدرد
 5 !رءامجسلاو ضرالا ىلا نم ديعب ايندلل بكتو لئام ىمحأ

 ديرما ىدئتكشي رام اقسا ناكتوك ف ىم الئممسلطلاءرسك دس بحال نفاد
 بهذملا مساهل نوعضي و ةءطق ةعطةراملا نو رسكي لالالا (ىنعملا] جي دننكن م !دردو
 الدركرملانرددنكنآهرزباندوكوج ىزابداردناإ» ىم مهعلنامز مهلا ذأ ىف !توبعي و
 عطق لفطل ارمل اوبر طخ بهذلا مسا بحال كلاذ ىف لومت ال لفاعاب (ىندعملا) يك ردك
 ىلع بهذملا ظذل ماسلا ىلع ىرج اذا ىل اعتمتنأ لاجل ةبسنلاب لغطلاا تنا اذكراشملا
 هاله بهذملا نم دارملا ثاقو ىروصلا بهذلا اذهىلا لاش مالك ةياكلا قي رمل
 دقعلب(ىعملا)  ىدمرس دم[ دسلكد دركنوك» ىدزيا برش بورش زيزي إل م. عطقلا
 ةيفا مولعلاو هو ىلاعت هلل بولا برضلاب بورم تلا بهذا ةةيغل-أل هأو ة هءرطلابابرا



 ةيملالا تايلمتلابةب وضم اهناقءايلوالاو ايبنالا بولختسس ذب ورعشتلا ةيندللا فراعملاوا
 ىرزعتآ لف كوتنمادمرم ل طنب اورالوادبادكبإل بخقلالاذنالةينابلاتاذسلاو
 ىذا بهذا كاذ '(ىنملا) هتتفاب باو كه ووهوك ٠ تايباتروتانابزنيك
 لاعتثالاو قذورلا ل هتلعشنم ايندلل بوديقملا بهذلا اذه ىذلا ق لاننا بورعشم
 ىفاثلارطشلا ف ءعرص ىذللا انسحو ةفاطل ىطعي ىذملا ئذلا نجى اورلات ا ىله ةفاسطالاو
 بهذا ذخأي فيكت لقتاف ةفاطللا ىنعج بآهوةو لاعتسمالا دع كدت هوقو رهوملاب

 قر اعاإوةينبدلا مولعلا نع هىتكىذلا ل افنا بورشبوهىذفا بهذ
 سيل مالسلا هيلع هفومب هند هقلا شر ره ىتأ نم ىورملاثي دححلاب
 ى م لوشي و رسغي هو سسغصلا عماخل ىف 00

 ىذلا بهذلا الاذ(ىنملا) عى رودرفرب دياب لاغ م ىف ددركوزالدوك ىرزالاج
 بهذإلا الاذو ابنه نوكي هبي بلقلا ةيئيدلامولعلاب هت ىكملاقلامللابو شموع
 ةزونم دلاو ةيندللا مولعلا تالره ظولرمغلا ىلع ابلاغ أي لاعتشالاو“ انيضلا ىف ىونن#ملا

 (تملار «شتخادلا تدم رابع ويتتخاعماللوا ايشربت -8 م ءادثلا
 1 ا ءولاةطتساو نكلاو اوان ةشارقا ا تةرح
 قداصل اق شاعلااذك ةءمئاروَوكتع 1من رمل آى ءاكر ابد لاو وحلا
 ديدى تاكو تخدوهسمنآدونىمومومم و ىم هبوب دهاشبو برغل بدسودوجو »افا
 نالدوعسم هتيىذملا كاذمال_ا هيلع يوم لس نآك (ىنعلا ) :تخردتا ىوب وا
 ىبومثيدح لاتا) دق(لهو) ىلاعت هلل لاتاران رتل تاج ارو السلا هل هىنوم
 يفا) رصماباالب نيدم نمدريس ىف كاذوانه راما (ههاللامتاراتىاوذا

 رانلا ىلد دج اوأ)دوضوأ ةلينف

 ىلع تانانعلا ترقوتال ا هدو روهدوخشآو ا « دوب روفومو رب
 توملا ير دجسملارفاسم لاح اذكر انتا لكيشب ء_فنرونل ١ لام اوارانر ونلا نلط سومان ديس
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 17 ثنا نكمل (ىنسمملا) ب تساوسنبا للاب نمل أرامونات ه تساوترددتاو يك ىدوخز نإ ىم انلثمرشإلا منام مهل اولا لسرلا | نملابنعر امكلا تلفغاكنملا نعلفنالىلولاةيرشب ره اظل ترظتا ذاغر ودعلا فورت ةروسلا فيون دبس ىلءىلغلا نالرون منهما فو رش ةروسلا ىف م الرشيد مولع ك سقوف لاجرىرتلتا الناب (ىعملا) مي رشراتو ردكرا دناكرت# رس ىاوتي ب نرجار يتجسد يموط ىو نيدلا مج ىسهتاتافلعتاا ثول عرس دالا ةلرس نع نينوكلا | تامتعت ىأ (ةيلم/دلخان)ث رال خب رانأ ف ليبوماي) سنالا باطن س دقت تاذ | ةرصمنم( ىدواه[|لف) ىموماديسنءابك اسىلاعت هما لاةةداعسمافموهلاملاو
 ايفذي رشرلارانناف سفن قي رطنم ةسعفت له ةتناوعظنام لك
 || بناجرهو بناملا اذه نم هكر شىأ هرانودرات ل طاسبلا كن كلسشن ىلع هللا لها سينتو
 | ارفسلاهفلالاجزناخبناجلا اذجنعدساهقالابرنم ثنك نفةناسفتلاوةيرشبا
 ياس راب نارغ شرات كارخر ف « ايضرب و تبسوم تخرموا 8 ىو هلا افسب
 اهجقح ىلءاذقار نكت ناقةيهل الار از الا" اضم ولو ىسوم رص” كولا ىأره م
 زول را .ارابجتأت انا فرونلا, اممداور اناء اهمدتالرلامت
 أ !بح آسييإولا دوجو ةرصشل لامة ر ويصل طنب تناو هب قيلب (؟ هلم اعف ىلا
 (| فيكر تاقياترانلاب مدتالب ىسملالاروتلابهدارىومةرمتكو هىتلا ةيهلالاراونالاب
 «بالطإ فا ليتي<بفيتكو[يىلا اروي لولا دوو نوكم

 أ ةيولالاراونالا ةأتنلا نم مصيالفيكف ةيئابنلاةأشنلا نمحماذأ
 | ماطر نإ» ىوتسلارشب هنت فاسو الا نمارح وكي ةيناب رلافرأعل او
 مالا لأ ف رتإلا (ىنيملا) يدوب رودرخ ناودنتت ةرناكلاس « دوئران تاهجنبا
 وسام الرنوةزملار ةواماك ئادش يح كلاسا, تي أر منارات ينال ءذه عاطقناوم اطغنا
 نم ماظغنالار عاطقنالا بنابىلا موك وسو ءاوبهذلالسلا نكلور انلاكةيوعسمللا
 قر كاربصلا لول لاى ىدنبملا ىلعفرمالارخ [ىفار زب ممل ماطفنالاو عاطقنا 'ناكو اينما
 || ةدها كن ىلا اهب ريطبف ةرملالارانالا حاملا هيطعبل تادهاجلاراشب تي رش عاشج
 نك ديازتب'وبقرغي بولقلا لهأ نم مم كا ةيئرمجب ىذا ىنعبابلاعنوكي ىلا عمنا لهاف (ينلا) ع ياهلك عى صوممه هنإ دوش رند شدكدادب سب وكوت هفوشعم
 وتم سخن ثا لع اريل مش تانداربتل مش ثنوكبأل نيدلاعمشوحألا .اذهو
 عمشلا !ذهر (ىنمملا) ارراز ززكو رات_ثروسثكو ى اررأيهزوسور ودياغنباإل
 ةقرملاو علا يجاس يذلا عمش كاذو هقيدصو ةراغمق هرحو ارونئرب راثال بوسألا

| 
 أ



 مودل

 هدئزاسرجنبااظىم ناكرودر و راّوزلا تملا ثيح نمورايغالاراتةروصا ١
 ارانل بوما ىره اذا اعمشلا اذدهو(ىعما) جب دز و رفا دتاصو هنا

 أر ودم ةلسولات ةو نيكقلا ب حاسد. _ثرلانيدلاعمش كاذوب ريو قرب ىأ هديؤوسا
 .٠ اوزاسنلاب رؤي لش لكش زهق: ءاينالظ ناك ام دعب بح اس نيم باقر بقال
 العو لج ملا قئاللا فيظنلارونلالعشلكش (ىنعلا) يك رانوجازار ودور ارنا راح
 ىقءارىذلا مغراتاذا*ابلوالاركشءاذكرانلا لشمءادعبلا ارنب رشاعللرؤهنن ل دو
 هالتف ارويدعب نم سدقملا ىداولا ف ىأر ىسومانديسنأ اك اروي + -ارملا دميه اريارانلصالا
 قشاعن؟تانالموإو كب راثأ ىفاىبوماب ىدوتفرونلا ةرهظ جموملا ةرصنيأاهانأ الفاران
 تاو ىو هرك ذونالاناهجر دس وداعا لاذ ةةالم ناي لاذع شا هجردصإب

 برش ىراضيلا لاذ( ىنملا] يي دبكن ان اسكس فشمزادو هنشكو دزعم ثربدو زبن كراس
 .دشدودركىوس شنازوس+1 3 ىم هم هلع ةمشلا كلتتناك ل هئبه بيسي هنالتاهجردسب ىف لا ىر اخي كاموهر هبوب أسو عمش لم ىأ عملا ىلع«

 كافلا يناج بهدقر حلا ههوأت ىأ شناز وسمك شاعلا كاذر(ىنملا) يدمر هءنأوج
 هتنك قو ىونشم ساكمفالا ير ط ةغضشو ة بن | وجرد سوهو هقودعم بلق ىلا ىفاوأ
 قوشمملا لاق (ىسعلا) يدوب نوحامةَّرآزآ آلا « دسحا ىاك هكرعس رددوخاب
 انفثام بولا لاذ لاس ىتامنش [طاخ لاا رهملا تقوي هييفنلناويدما
 كينتنادىمئارام تحر ه كل جَداودرك يهانكرا » ىوشم نوكبفيك
 أراتخااذملو انتفنشوا:تحر هلزعت :نكشءان1وموامذ رض شاعلا الاذو(ىدعلا)
 اذان مث دس هيروصماذاق ماعلا نان مسه رعمو اشعلا الالل لاما ذكهوءاكبلاو ةنرغلا
 ادسلي) دوش ناسرتاءزمرحيرط اإل ىوتثم اندع مدعتاو قلاعت لل لاقديرا برقداع
 | لمأ ةثام هف وم ىف نركي نكلو افا خانم مرح ارطان ناك لو (ىئملل) يدوي شمرترد دبس
 يقول فيخ نأ (ىنملا) حب اروهن اسرتهج نم دسرن هك ؟ نارمواي مقر مأتم نمو ىرنلم
 ادب فودو رحيرذ ادرس ل يدر مط ىم الثم هخيخ] ئئىالوت اب ىذلااءأو بدال ليم
 ن0 او هيف ىذلا بطن تح درابلاردعلا لح الراسنلابهذن (ىنعلا) دو ريهربيللا شرج زك
 /ناروقةرثك اوأراذا لب اتةرانلا ةرثكل سأرلا نسبه ذ:نابلغلا بمس ىتلاردغا مزانال
 | ىديع ىلع عجأ الىمدقلا شي دح فىلاعت ّئلالاقرانلا نم اضعب نوجرخم ردسقللا يفام
 ىف نمي ولاين لا ىىتثمأنارةرخ آل | ىف فضول بندا ىف ىتانا يسنمأ كعمجأ الو يفوح

 اد( نعلا) < رص ورا دب سيارنانتاخم لعب تاسرتي جرنان از ىوتسةرخأ
 فعلا مهل ءارا لجالنوف انعو نولعبف مهلامع أ ةصتن مهلعأ ىأ لعلاب مسهفوخ ابن دلاىف



 ةريثكر انهت ىذلاو راثث ا4نوعضي رانالبىذلار دقلا ناك لما تفئاملافوخعفراو
 (ينلا) 6 مجرور وردا تب ىشاروىدكره م«( حضرت »دنا ذود دا فكم .انرعفرب
 ذه سثدجأ لكى طءأواهعضوم ذعقرلا عض .أةغل الا ةمكسللاب سقانلا متم ىأعق ةرمانأ
 ردي نودحد ضرس سهلا انعم الام ادمان

 ا

 قرعلا بجوم ىل عع رفلا بناجنمقاروالاورامثالاثدنتةرصتلا قرعلتمةنباسلا
 لهو ىرثك .”هفروو هرغف ىرثك فرع كك إو ةئباشلا هتيمرادقجدجأ لكل ضيفا هللا ىلطععيف

 قادر اروالا (ينملا) م ىنردوسوغنردو تخردرد مهكر هتسرعي نآىروخردإللا كع 020 ١
 امر دلما ام لكى يلو ةءلا فو سوفنلا فورا صنالا ىلا واس 'ةيسانم تتشرامثالاو

 مرني هيفاماثا لكىوف ىلعرشفارشناو ريفناربخ ناروظب لوقسعلاو سوفنلار اهئأ ىف
 راجت تس( ينسلا) مييدقتم ةرتباثاواسا وانو راصئاز تساي
 .الاوءاهلايفايعرفو تبن اهلس أر

 هي
 (نرتن ا حلكرام هرذ(!ءأ) ىلس قو" ْ (امعرفد) ضرالا ىف
 لكما 0 رهام ادعسي لو نلف ءاءالا ةلك كل نك هتداراب

 د سر مدقا سل وشال الضوي ل ةناقواخم
 .ةحىفتياثاواسأ ميهلاراوأد هاو كباوأ رش

 نأ نم اهلك 1قؤت بولغل !ءاهس ىأ“ الا قايعر فران

 (ينلا] عتاهجردس لدرددورتدوح
 سر نم ةمهملا«ارلا مش (تسيرب) ماهفتساةادأعا الابوعابشاالب ليلمتةادآ 1

 لوك امريغوأ الوك ا

 تال فيك اهب كالفالات .رئايىأ لاوحالاو لاسع الارق كاغلا ىلع
 :الىنملا وكيف حاتجلااهانعم ةيسراشلاءابلا تشير بةطسن ىفو

 ريثأت حتاتج كلنتا ىلا ل سو ىأ لامعالا ةرصم تاسغ أ كنل اىءالعىأ حاس لاسمعالا
 (ينلل (نزوردمآق دانلهرهز كو هثكوذحرثلهرددزبم جرمإل ىمةنح او شعلاو لامعالا
 دما وس انك قبلا وارفع خس لي اتا اعف



 ترحرودوأ دن 0 دوت ريش لال نق 3 م و ىلا
 نوكبالل يدسو ذم بلغلا ىلا بلغنا نم نوكي هنأ قضت نغيناذاق (ىئبمملا هدو كرد

 تاكو لو نيلصتم نانوكحمي لم عطقنمو لصفتمىأ روعسومو دبعب أمهم لكن
 «غارج ودل افسدومتلستموو ىوالُْ م دحاو بلمكب رغم اب رخآ او قرشا

 1 ىهو ةلم ملا نيلارسكي ل اغسل سنتال (ينعملا) م غاسرددشابجوزعداشرو
 اجو زمامهرؤنوكينكل نعرض ونعم غارج ودي زلاوليتشلا ايف عشورئنلا
 ىرثنمج وزمم طلتخم امه كرش نكس تمم سوو وشب نك ناعما عال ف

 ادبأ (ىنعلا) هب واىاوجدوبش و ثعممتاك « وجلسسو دشاسن و قش
 قشاعلانا كف منءةئاملابلاط قرشعلا ناكنا الا هثرععمابلاط قشاعلا سفن توكبألا
 ىذفابلطلانا عتق هنوبحصو موح ىرخ ىلع هقشاع بلطي قوشعلا اذك فو ثعمباطي

 هللافأيفوفتتزتامل سو هيلع للا لس هناذ قوشعلا نمل _.ءالا ىف

 هممتو مك اح اءاوراذه موف مهلاقو ىرعشالا سوما ىلاراشأ هوب
 مده فلا >آلاءلهريسفت ىف ىريكسسا!نيدلا مهف لأي ٍمدئالاةروسف

 مهتيالج يذلا جاشملا نم لول بارما الؤهنا بب بالو وق نودع

 مدلل داما ارسل ةيلط[فاسر ركوأ نع ةيلالا ةبحلا تايد ةيلزذالا انملا
 امنت

 00 (ن) 0
 لعق ادعلا دم نكل (ىدللا)نمسلاىنعمم ةدحوملا"افلا غب (برذ) لولا هيدارأ

 مهيأ مدهلام الماسح مملعجم ةوشعملا قش وزولربسب دق ديو حلوا فومادأ

 ةيحتلسوال ىأبوبحلا و شم قر قرب بلقلا ىف ١ طال (يعلا) د
 ىأ اندسو ةبحمبلقلا نامعا حورلاو بلقلإ هيلطوقشاعلا بلقل قوشعلا
 ينكواروح ته ققوددنوج قحر عمون هردإو ى+ ثيصمالءانادحأ ثيبحأ تا
 هلالعو لج قم اةهسملالبا ةفعاضم كبل ىف نحلا ةبمص تناك امل اذهأ (ىنملا) يرترمم
 ادبأ (ىءلا) ركد تسد وت سد ب زا «ردبديا: ندز افك نلنب عزو ىمالثم ثا ةبمش





6 
 ضرأ ن متارملا هذه نآرقلاءامبج رخافةداعس لكما ةورمخ لك اجولاةنأ ىلا لاو
 ملال(ىعلا) هي واده دينو ىرث امتتوحوو ا دةسرفي شيمر هرك ذا ةنوحإل ىمهدابع بواد

 اهلالرنءامسلا ةيوطرض والا قبدإلا ل وةرارح أ هلل سرت ءاعسلا ةرارح ضرالا قيد
 افيطخارطموالابتوذلا ضب ىدنو ةوطر ىأ الح ةددشلا ملا توكسونونلا مثبت !مطمو
 ءاهسلا ىف ج ربلا(ىنعملا) ع دمدردلا شي رثفآج ريود دمار ىضرا الاخ اج روش
 ضرالا قروظب ءانلل بوسنلاج ريلاو ةناعاواد دم ضرالا بارتل ىطعي بارتآلبونملا

 اهجو وار ظرمشىتح ةرارحراشلان ءىوطلا ذخأنامكححم ةرارحىرانلاج ريلا نم
 كلنلا (ىنعلا) ين زروب ب كمدركناد_ممرسدهم مز ردنا كلفتادركرس تسهل ىع

 ىونثم فوطي ب كلا فارطأ ءايينلا لجأللاسرلال_ةسدداربحىأ نادركرس مزمل ف
 ضرالاءذهو (ىلل) منك ءانغرم تادالورب هدئكيماوب رايدكتيمزنيو»

 قأتو ثيبلا عاتممسناخا# يبلانا دكلانآلا اماظنىنعمابب وايدكل متت

 تادالو أو رون وانما ءانلا عشير_ث:ٌضرالا اذكههزاولبا

 201عاابهةبعا ما مشو امىلءىأ عاضرلاو

 ارم غيرنا نابوبحلا تاذهالاو(ىنعلا] جي دززطم مهردت فج توجارح سن ودي له ىئرادود
 لكليمو تانوطيو نافع نيج وزلا رمش ئالفرخ آلا امهنم لك متي و اعغتني أ ناىأ
 تال ةينثنل ا ناكمم ىفأ باه عسج لاح ىث عر اضم لعف دنرنه انآ لع اهبح اسم ىلءامنم

 ديازمج سب « تارفراو دور, لكن هزدإط ىو ةينثتلاوعمجلا ني دوقرشيالسرفلا
 اذان ضرأ الب نارعشلاو لينسااو تارغرالاودرولا تبني يتم (ىنغلا) يداهم [بازيبآز
 ضرأ كانه نكي لناءامدلا ةرارسوءان مداوي ئشىأ لءان هجوزل جاتحج وزلا تا تلع
 دوبات م رم دامر»تسليمتآر مو ىع فرلا ل صح جاودزالاع وو ضرالات دجواذاغ
2-5 000202227272757 



 (هجد)

 اغتال ىت_>رك دللوئتالا ف ليلا لس كاذلجالو (ىنمملا) 5 رك د مهراكل يمك
 نيزنامجدباب ايات هداه تازوحنزوديمردنا يمل ىو متو ورخ الايدحاولكراكز مكب
 ايندغالاع قبيل أرملاو لجرلا ىف ليملاىفاعتهتلاعضر بيسلا كاذنمو(ىتهلا) داتا
 ىديلؤنودرهداةازوذغ كىوز هز ره ليم ف ىمامظنتم عامتجالاوداحت الااذه نم
 أ رهظي امهنم دحاو لكداحتا نمورخ زج هزج لكل يمهتمكح هللاعشي (يىن#عملا) يده
 ردفلتمم قائل اردئازوراينينسبشإل ىو داحتالا الاذأ بو فمدولو .دفوبى أ ديلوتا

 روسل ىف لاصتتإلاو اننعالا فر اهلاعملبللا ذك (ىنعالا) ب قافتالما تروس
 |ودرهثبل م دئئمشددضرد رهاظبشوزودا» + نا دحتمو ناَمفْنَخ ةفيغملا قاماو
 بس نكلو ناؤدعونادضرهاظلا بس ل لا وراسإلا ( نعم ا) يدئنترد تقيفحرد
 عج عراشم لعفدئتتدا ىلع اهبقلمتيو دحاو ةقيقح ىلعرودياهملك ةقيقملاو نمل اسبلا
 ةيقتلا يب نرفال سيرفلا دثع ناك الو رشي ىنمم دنت ءدرغمو نورغشي ينعم رك لم
 لمف ل يمكن زا ءشي وو مهارركد ناهارخ لكي رهل ىو عملا ةغيصبربم عمم, او
 لجالبيرغلاو وغلا رخالا بلا طليللاوراهلا نمدججاو لك (ىنعملا) يشيب رخخراكو
 درآج رخردلا هجرس 5 اربط دون خد بش ةئتناز لا ايم امهلعفوامهراكمامتا
 2 ةروصلا اناكولو ىلا امو التجلا نال (ىنملا) مي اهزور
 | شاعملا ليصمتل ةوذو ةفاطلو حرف ىأ ليل البر خد ةعببطلا نووي اللا ةهج نم ةدلحاو
 هللا لاقمانالا ف هجر رض قأب ئثىأ عبطلا:قاستاَرطتل (قكلاماذسهلو راهلا ىف ىنانسملا
 ارتاس(اسايلليللاانلعجو) مكنادبالةسار (انابس كمؤانلعجو) ايئلاةروسلكاعنا

 متطض ىأاتابسيبادلا نيدلا مهنلاتيلالج ها شن اءللاتفو( ا اعمراتاانلعجو) «داوس
 بكلاراج مكيله فكواوعرت ونكمل ةيلالملا ةفيطالا نا #اب مك انرتسومحا 9
 اذهلونعملا فداتالا امهلررغف هالجآلاو لج اعلا ىف مكش اعماوبسكتل ةيل اهلا ةهيطالاب
 سنجر ,تساهدش سب: #ىدآ بيكررد# اردو سنج ىرصتعرهبذح إو ناشأ
 رشم هسايتحاو ىدآلا بيكرت ف سيتخلا هسفحلا .ريسلع لكب دج ناس ىف اذه يدون
 فال دب (درك ) 6 دركو محك ]ام ىوسوكن اج لرثودركزابارنتالاخ ديوك الاخ فو ىم
 (ىنملا) رابغلا ةيمههلا فاكس تشي ىفاثلارط ثلايفو رشاسأا مالا ىمعلقالارطشلا ىف
 دينا اظفلو حورلا كتر ف ىا بطاخع ىمأ ل عف لق ىنعمب وكعمجراندبلا بارثا لومي بارتلا
 نازكمب م ىرتىواام شيب قلم سنجل ىم رابغلا لئم ننال .ئج دج رمأ لمفةزمولا
 نفىرحأو قبلاو ىلو اندلع ىأ انما دخل وكوانسنج تنا(ىمملا) م« ىرنتزوىهداوت
 ىأئرب وسنباو ىرذكيارن ابعكدي ةطسن قوتنا دمج نديلا ب وطر نموددبلا لاذ



 هد
 ىزادنوك ال كع هلصال يجر ىثلكى رفح ىلع بنام ذهلريطتو حورلا ل ائنا لالا
 تدبلا بار لوي (ىنملا) جي ما هتسخ تارسعزوتنومجه هجرك ٠ مادتسا نملبل

 نارفلا نم تنكواو مدقلاد بقمو لسجرلا طومان كل عض كرمالك من بم بارغ
 بارتلاةعن رالاريسانعلا نم ةلونل

 58 فدادف الا ةرئاعم نريحسلا نيضاالثاةهلاحتاسلبهبنامس ةبكرملا ءايشالاوعدي
 |عكدليرجحار نت« ىرتإل ىم اذكو ىلجرتطب رردقلاو*اشتلا لابح نّكلو معن هما ندبلا
 ةبوطرابالثاق ثديأا ةبوطربلاطي ىلسالااملا ( اىنمللا' !) عاظ ىو تب رغزآ زاب كرت كلك#

 . ار ىرانزدكه ريثأ دئاوخ ىمهارنتئءرك 0 اذكر ابن امل ةءرقل انت صجراندبلا
 ندبلاةرارحاةئاق ندبل اة ارح اهبناملل وع ديرانلا ةرك (( 0 هييكشي وخل صا
 ٠ نديردتطودودانفهتسهإو ىم كل مأ تي رطىسماران هز ةيوسنموأرانومثنأ
 ةدوحومةلعوأ شم نوعبسو نانا ناسنالا ندي (ىنعملا) م نسر ىرسانع ىا شكا
 امه دالرالر.مانعلا بذجالا ةميقألا ىلاول ببسالىأ اهل نسرالرسانعلا بد نمةل سام

 (ىنملا] !) بذله او ارركد مهرس اذعا :هدل كبار ندي ان ديت لء إي ىم اهل
 ىو اشمباوضع. ل رتيو ىسانعلاب ,ندبلا مطغي تح ضرموةلمثدبالفأب
 (رسانعلا ذه (ىنعمل) مانت( ويررغرو الرعب !هتسر اثم نيادتف سراج إو
 للعلاو ضا 0 !ضرصرأ |ليومالا اوكي الةطوب م اهلج ارويطةعب رأ

 «. دركز ايدوحر كد ججزا ناش ياباط يع .ةضالءزج لكعجريوندبلا نعم ورلادعبتا
 اهريغ سروبطا كلن لبر [ةلعلاو ضرما كقبأل (ىعملا) عار دورتي رستم هرم
 ادهدىيضرجدره ه. اهيمرنراواسان ا .أ بن اه -ريطب رصنم لكريم انيشي
 سفن لكى اهلو سال عورغل باذن او عورفلاولوسالا هذه ب ذج (ىنءلا) هان مجرد

 | ره غرم« ةردرارأب كر نياك اناللى + اهرمواعجر انما اواندوجو ف عضتو ىطعت

 ريطي ءزج لكربطو ةعطق ةعط” بيك ارثلا هذه نمت: (ىتعلا) يدر دول صاب ىوزح
 ةرادنا عج ملك نيزدبآ فام وح تمكح إو ىم. هلصالعجريرصتم لكىأ هلسأ ىلا
 قرفنتالو للا اذه نم ةعنام ىنأتالءو لج ملا ةمكحو (ىنملا) ه(لج أ ات ثعع
 ىلا لا دتعالاو ةصاإمسهعيج كاتو نب الو ضعن نع اىذعن دعبب الو ةفلتح ارسانعلا
 ناتلجازاشدب ندزرب هه« تسيندو مم لحا ازجأ ىاديوك 9 وشم توملا ىأ جالا
 تديلا ف ىعىتلا ةسب رالا عث ابطل ةيهلالا ةمكم الوقتو (ىنعلا) دوس
 لبق مالا بناسجل نازيطل الر تول ىف ةدئافال امولدمسيل لجالاتامزتدبلا ءازجأ ب
 |كرجالك نومدةةبألو ةعااس نورخ أتسبال مهلجأءاجا دان ىلاهئهقلا لاقرجالا لواح

 ,اهتهزاث مو



 (هددل

 لكسدبلاهازسأ اال (ىئدللا) 4 قارفردنا بير برغنأج دودو م قاغترا ديو ىوزجره

 حورلانركشت فيكم هذاورظنا نإرفلا اهاررغي تولا ببسي والسالاةافترا بلطي اس زج
 .تدبلا ىف قبتلو شرعل | رونوهوأ هلسأ عم ةفراعم اهل لسع لاذا منال قارغلا ىفةبب رغلا|

 راض زربلا ىف بذعتو نييتاملا نم مرة روصلا لاعنيب و حاورالا ملاعنيب ةبذلب ذم قينأ
 رقموا لورا ىاشاةئو حاورأ ملاعب رندا ندش بزتم إل مك اياوساانذاءأ قارغلا

 باتا نام فاذه مدنا ددزاب دتكسم كعاجا ىازجازاندش عطقتمودوخ

 ديه ينلام اجالاهازجأ نع !وعاطقناو اهرتل اهليمواهلطو حاورألالاعل حورلا
 « مشرع نمط نص برغو يشرخثد كاز .اواديوك ىو حورلا ىزاب ل حرا
 ىلصالا# الاء زكم بتاج لا تبقر يزال دسجلأ اولاحن ال. ىناطلسلاحورلا لوقت (ىنمللا)

 شرعللا ومان[ فاللكشأو مكمتبخر نمدشأ ىبغرشرفللةبوسنللا ةرلغسلا فاجأ
 .| اذهةبرتضرالاو ءاهأ دبم شرعلا بر رونمحورلا(رعش) رخكل حف لاتاذولو
 مكطذ نأوو نطولاحزاناييثك ابي رغ محرافو نطو يف مسماو ةبر غو حررلا «تدبلاو
 ادربآوهزيسر»ننرر + ىوتنم مكنموك | هئلا ق انشأ ىللع نم ةدي«انأو
 3 كاتنمىراملا ءاملاو تاورضذلل ندبل ليك نوكت# (ىنعملا) ينازادم دا لصأ
 اردنانام ليم ىراثءاهيغرياذهلو استر وللناس هدام أ امهمقا هسأ نال
 ةايحلاىف حورلا ليم (ىعلا) تسول سأ توما لسكر هتيحردوتأيح
 | ىهر أول ناكمال مافعالا حورلا نافحورلا ل سأ ن اكمال تالمويمتلا ىلا ىلاعت هللا فرء لاو
 كام هفاوه مويملا ىلا ةميةه!ىفو هللا ةيح ىهو ةيئزملا ةناسنالا حاورالاء لسه لسأ
 ليم( ىنعملا) مد هركوتسغارو غار دنت ليم« مولعر دو تسةمكحردناج ليمإلل ىشم

 لب اوهر غارلاو . ناتسبلاوهر غابلا ف ندبل اةبحتو لهو ولعلاو ةمكسلل ل اجةيدعو حورلا
 نالهم «فرشوقرتر دناناج لبإل ىرشم موركلاواولعضرالا, ل صةءامو هو ةذيخو
 لبموةب واعاملال ف رشلارالعال قرتلا ف حو رلا ليم(ىنهلا) «فاعوباب .ابسكرد
 ,ثءتابو رشا وتالوك أملا ىا فلعلابايساباتك !قددبلا

 هذه مهفاو ريكو مهحلعا 1

 ىلع موت مدقف(هنوبحو ميج موش
 مهتيذج يذلا ياشملا نم والا با 0 ديا لاس

 ةيدعملا الج تاقدارس لا ةقيلل ا فاسو اراكوأ وأ نع



 ؛.ءلأ ىل امنهنلا ة حم ناو ةمثوهاللا ىف ةيتوسانلا
 ب ةصوضخلا ةعدل! ةدارالا ىهوالزا هتاذة غصن دبعلا بحت
 ا نيئمؤملا ىلعةذا مهتوك !مئاراما مو مهفانادبأ ةغصلا
 ناكن ملك ل ساملاو (ىنلا) يدوعسغارو رش واطمناج » دوبل ا طواكرهدكنا
 ةظسن ىو مام ةغار أ بنر وردغط ذو واط لع ةيفارم ور ل اا
 قنيح نا بيبح ىفاىشرا له غلا دوادا دوا لاةىفامتهقانا ىورميلءةلاغىأ بلاغوبب
 قراشخا نرانطو نبحاس نامبحاسوكزك لين نأ سنؤمو ىنسلاج نلسيلجو
 يم دو داك انداتشه ىوشم وو دوبدح ىبنباخ رشم وكت رك و ىوتم عاملا نل عييطمو
 افعاضمفي رشلا ىوتمملا نوكي. وب اجنالو دحالب توكترا اريسالا هذه حرش تلق ناو (ىنعلا)
 فسودقو حاملا ىف ىر ءر هولا لافعابشالا عم ةيباقو غلا ءاتلا منا وزعم اننا ىنعاقرو ننام
 لوب اق اًمعاطتم ىأ تاق تاق ةيكرثلاب و ضعم قوق ءسضعم ناك اذا .ةدوهملاب زيعيل ادب ذ
 . داجوق اب ناويح دا 8 ىوشماداجمن نامثريسي حافي ىشلاىوتتلازثكب
 مهلم لهتن نذل دامجل اوتابنلاو ناوبل ا او ىلا (ىنلا) هدام ره نشاط ىدا سه
 أك ينعي ادارمال | نق شاعو بلاست لكو رخ الل بلال مهملك مسهمولختالو أند
 لك نأ هدارمال ىذلا نشاء تا ةيومأل هريسغ نمو < ويح شمالا هدا رمالىذلا
 ناو .٠ دننتىىدا ربنا دامو ونشأ رخالاق امد امجو تانو حدو داوبح

 نيتوشعملا ىرا ذعلعج مهتبحتو ىنوشعملا شع (ىنعملا) جي هتخوس
 3 0 ىوتثم قايتشالاو قشعلاران ءامروقشاعلا حو رقرحا قشاعلا ةبحتو
 قدبنلاب د ىتلا ىهوءاب ر وكلا (ىنسلا) ب زاردمار نارددشوكيمءاكه زاينولكسش
 نعي هقوشعمىلا لسيل لب وطلاب رطل ىف بسب نينلا نكذ وسبل ةقشاع انغتسالا لكش
 ةقشاع ىدملا ىلء اير هكلا تناك | نلورهاظلا ىف امل بكتنمتلاو نيل ة حم اغلا ىفءابر كلا
 قارهاظ تسي رهاظلا فا هلو ثاعءايرهكلا قوشعم عما ىفنبتلاو قوشعلاا لكشب نينا

 اما ىوص 07:
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 ناهد هئشن نك شع نك [هرنباإط وتم 4قشاعلا هتوشعل لصيىتح لب وطلاةيحلا ب رمل
 نآدط كاذو رارسالاوفراعملاهذهلوق كرا (ىنمعملا) م« تاهحردسةئيسردلات فان «
 ترهظو ثسكفتاىأ هركذراملاناه>ردصب ىعمملا -ةوشعمبلقو رد سف تعل هتبحمغلا

 أوامو دمرد هتفر هدك شن [مغو ندع تآدودإو ىرتثم هفثاع ءانالمىلا قا

 قدما ارا لابو فلا شاملا( ىنملا)رأثلا ىلا بوسنل اوهو(هدك شن )وب هدشر
 اشيأوه ناكفناهجردسوهو ءقوثعمو همودخمىلابهذءةبو هم نام دو مدع نا ذأ
 4 و زاديوجاودكدمآى مرش هو ر بار شوبو سودانزا شكيلإط ىونمم هقشاعلاغجاع
 بيو ءاننأ ىلع هراقوو هث ايح ىأههجؤءامو ةةمظع أ «بومانمناوجردص نكس (ىنلا)
 « ابلا منغب شوب فلو «ةمظما سوم انلايلي ربج نومسؤاوتلك باكل لهأ نالةمظعلا ىنعع
 نع صسفثينأ دعب ايصتساهرقو ومشرم ىأ ىتشرئابق نم ةطاتخلا ةءامجلا ةيرعلا
 6 , مآ قانشم شنط
 نمدوضةلاو 4ةعئام هتتاللستت[ ف طالا اذه نم نكل ىنشاعلانيكسلا كاذف ةقانشم

 ن !ينعلا ثيح نم نكسلو رهاظاا ىف هبلطتال ةيول الا ةمظفلا تناكولو قبآللا دبعلا قشاعلا
 نمياءأرذهيلاثب رفتاربش ىلا برغت نم سولت نول ثيدحلا هديعشب وش حرغبمللا
 بق نيك" ناريح ل ذع إو ىو:ثمةةورخ هتبتا شي نانأ نمواعأ هبلاتب رغتامارذ ىلابرغت
 لسا ءلاراك ىف ثار 03 ا ٠ ديشك رولا

 رم الثان ال صو تا اذه ف ماقال
 لعأ شاووثعلارس مهن ىف لاقل اوى

 نوذدمنيزا دعلارنضمنياإلو قوتشم هينويالام كرت هرم مالسانسح,
 نآلا

 1) يي ىنانأب لها هللا دش

 اورتسلا اذه نمل

 :داوهرتسا مالكا اذه (ىنسلا) هرنكا هول

 الاذنان رخأرارسأن اس ىفعرشأو قوشعملاو نشاعلارا اى حسعتلا نم عيسرأو
 ملا ذا ماكتلا ىلوردذأ يكف ماكنتلا نع ىنعتع ىلاعتهنانلعفأ فيك ناو بصسي بحاسلا
 ددكيم تكن [1تسبك »ب ىونشمفتوتلا ىف ءردقأ فيكشر ةرخآ تعسىلا ىقوي وىنقذوب

 ماتغم»أنعلا نان توما وأ ىتدماب (ىنعلا) كي ةزمدنبكتدراذكسن ىدكنآ»
 يلف ماكتتنأ ك ع دالىأ !فنبرضتنأ كلعدبالىذلاوهلبصبىذلا كاذة فشلا



 مع

 هقلاةردقل ضّوخءثوكسلاو ملكستلا ىلع ةردغل انك دبعلا دس ىرابتخالا زا ناكوأو
 مل ىاجارنرم ذا كيم م رغضر م كيم زم دس ,ئوتملاقا ذهلو هتداراوىلاعت
 رومالا ميج تا لصق متازعلا مح ةبمها تفرع سوسو هئلا مرك قع لاةثلتمي زعبضي و خا( لحن ىلا كابس يولقلا بل ةدو لاوحالا لوجو ةمب رع ةثامر سلا لجاللعفت(ىعملا)
 م ماغمبسا سرافزدبابربخات « ماكل نآوسر م لاذركيتازإو ىع الئمقاطلارداقال
 نمت بنلا سرفل ادهتل باب لكل سرغلا مافي ريدسرافلا بسلا دلاذ نمو (ىنسعللا)
 تحاصر سرفل ا جاعزا ىلع ردقبال بوكسر ءرلا ىلع ةردق ل نكي ىذا نأل اريخسرافلا
 م تسب وكنت تاززا كليبزبسا ف ىم *اش فرم :ىأ اوقوسير ةينلا سرفلا رغيةرالا
 اهشمنسح بيلا كاذ نمةةطذلاسرغلا (ىنعلا) هك تسي وربسرامك ذئاد ىمهرك
 فرصتملاتا لعيهنال ةن->هتريس نركُفراعلا لفاعلا١ ذك اهتوف سراغلا نا لعتا_نال
 دصودربارتلدوا ف ىع بارطشاربذ نم لام لك ىف« اوأ ىل اداغنيف هيلع طا قيما
 بهذأ قلطل ا لاعفلا كاذو(ىئملا) متدكشارد ,سب ودركث دامو تسبادوس
 سك مندا مال, كالعجدارمةئامد قلعو ءاضتقم نع الخ أ ىأ ادوسةثامهل طب روكي
 .ىارت؟لاولينكش نوحإل ىونشم دارملامدعةطساوب كيل
 لطأ ىأ نطفلا كاذدقو حان[ امقوقا'تأال (ىنعملا) يب ثديرد كش لاب
 امعينص نكي هرساكف رصت دنع ركض ولي أنعطالقو حاذج ئشىال معصملا مّدقملا هرطاخ

 تريد بح شب اضق توج وتم مللت هادا بسذو هاكر ىل امن نر دل مهن
 لبح عطقىلامتهفاءاشةناامل (ىنعلا] ٌ«تسردوا .اظةوترب دك نوح هت

 تارك يافرشلل ليم ىأ رشا نطفلا ىلعف الماك حلا ءاشفثانرو
 بف لابحلا نسح أ ىلا اتلاحلّودح لاو >الاو لوما لوح .لقيلف هتعهضارعائأرثاو
 مفاروا مزع .اكءاكو تسوارهاةوكلامهكنازا. ارمدكندركر بخ انتهجاع غتر ٌازع
 هدومي دنكشب ار شمزعزاباندرادددركمزعربارواعمم اتش  دذفانر تدرك ن
 كلا انأب ناسنالاىلاعت هقالعبلا مساكمناىأ اهنقنو مئازعلا مس ناسف اذه
 ىلع مزعبل دارا هلسوبو اهذةنو هت زم خسشي ةراتو ىلاعت هتاوهررمالا عيج قرهاشلاو
 ىلاعت قار هلاوحالا لّوحتو روم الا فرصمدأ هينتبل ع هرسكي متدص”ىذلا
 رتديكىبتسار وهاك هاك م ارجامرد اهدسفو اهءزعإو ىوتتم 4 لسيف لالجارذ
 ؟راكذأراث ؟رهظتو اميقتسم كل دصقو مز أب اضعب اضعب رومالاو لاوحالا ىف (ىعلا)
 مدنكشاريشتينر كيدراب :تادنكعمطاتإل م هتمكحو
 ,اميقتسم كلدصقو كمءزعد ابنا



 (ىعملا) ّيىتشلككما ديمي ىدس لد هبئشادتدا سم ىب ىلكب روط ىو كمزمو نين
 المؤم لمحو لسمالا رزي بلف ىف:عرزيم دارمالبتادارملاعبج ىف هللا ككسمناو
 (ينعلا) «شيروهقموربادبي ىدشك مشب روعردلمأ ىديراكسروا» ىم لوسولل
 قعر هلظي وررغب ىمدارلا لوصح ىفاعم ال هلمصو نآنالا بلف ىفلمالار ربههاع رزيلولو
 ةيروهقمر عظبالىأ هتب روهتمهيلعر ظبى تموراف لمالاو ديالا لاذ نمهناناسنالا اذه
 شيوخ ىاهيدارم زا نالقاعإ ىم هرابتح اريغ نم هدو سمو هدام ةلازابالا نآنالا
 نماوراس مهدا رم مدع نم قاشعلاوءالقعلا (ىدلا) شيوخ ىالومزا دنتشكربخابو
 اولعهيلعاومزعال مهلوسو مدعو مهدا م لوصح مدع نم ىنعب نيظغي ريس اب مهالوم
 يدار منو ى م كاست هما فرصتي مهريسنااوفرع مب زعلاو مسملا اذه بنسب و مهتيدوبعا

 ليلدراسدارملامدع (ىنعملا) مب تشرس شون ىاونشمنجلا تفحو تشب زووالفدش
 ةيسعمال ثعابدارم الو محرثك آلا فوداشرلل مْ م لوصحلا مدع رثك الا ىفنال ةنملا
 هيلعمطا ىلسلوسرلا نا ضرالا ىف اوغبل هدايعل قزرلا هنلا طس واو يلاعت هللا لاقدافهلاوأ

 دارملالوصح مدع هراكملا ةلج نموثا اوهشلابر انا ّتفيو هراكملا,ةنملا تلو سو

 قلقا ئبسو ىبقرنا ىللات(ره ش) رانلا نييزتكما اي نال ارملا لوصح مدع نم ىكتشنالف
 2-5 .ايهتسكشا همهتنتادا ماكل ى+ ٠» .ناكتملاب تْفَح ةلملا كهحو ىنعدبلقو هرادخأ

 ةمدعلجرلاةروسكملق ادا م عسيج تيك لر( ينوإا) بكسور وا ماك كدشلب ىسكس م

 شاهتاكشادد سو ى م قئالورمآح هدأ م سانلا نمريثكن كل لوصملا

 نيةداصلاناملعاه انهت لعا دان (ىنملار يب ناسا .كةتادوخوك كبل هنانداسصنآ
 ةلامالاب وكنا ىلع مهرسكن بأ ق ا ثعلا كلن سفن نكلالءو لج قملا نب روكماوراسأ
 « رارطشاز ادا هتسكشا نالذاع إو ىم لاتا ذهلو الممل ارسككوه سيل ىأ ماهغتسا ًءادأا
 ةهج نمالعو لج حلا نوروسكم“ الثعلا (ىنسعملا] #ب رابثخادصاب هتك ا نافشاع
 دنا ىدنبناكدنب شنالقاعإل ىو رايتخا ةلامجنلا نورو كم مهف قاشعل امارارطشالا
 | مهنا طابرلاب هل نوبو مو توطوب رم هنا قءالععلا | ىتعملا) ميدنا ىدنفو نيركش شناهتشاع
 عي ىركسسو ىركسى لامن 4قاشعلااما هردقوهلا* شعب نوضار مهرطاوخ بيطب |

 اهرك ايتئاؤ» ىم ءامسلاو عوطلاب قل سمأ نوليانوردغلاوءاضغلاا نايزجينؤ نلتم
 اهركايتتاتلصفيفىلاعت فوق (ىنعملا) متامشاع راهماعوملابتتا « نالقامزاهم
 | ىهوءانفسلاىلا) دصق (ىوتسسامت) ةيآلا لأ وق اشعلا دوغماعوملا المعلا دوما

 عضوم ف (اهركر اعوط) كتم ىدا سم ىلا (اينثا ضراللو اهل لاسغذ) عفت مرام (كاخد
 ناريسأايلسو هيلع مقا ىلهريمغبب ندركر ظل نيلالج ها نيهركموأ نيعناطنئآ لاما



 مذا كلاذ (ىئسعفا) » دوز فوود رشات و ريشماك 1 دنب ندتاش ديو ىرتشم ءاكيلاو ريثنلا وهو مهقوستأ بالو ىرسأ ةعاج لس يلع هلا فل سلا ىأ أر (ىنعللا) ب ريغن :رداشي ار | ىبهك م ريسأ قوج ىيريمفيي دال ىوالم لالغالاو لمالا لا ةنما ىلا نورحس موق * لأ نمت معلاقو مست امهقلخرس اوريضنلاو ةلظب رف سول قل لس لوسرلا رت ناموفاذله لالغالاو سال ل. ةئلا ىلا دورس موف نم ثيهكنثكو تدرك مسن
 هيلا اورظتو هور مهولالغالاو لسالسلأ ف
 (ينلا) # باو ا طدؤدص لودر وجشقزا
 |1نم هيتغشو

 | مقهآر روسج حسبسو ريسخلاوعالا
 .ءيانى مه[ ىوشم

 | ثلسي مهمدحاو لكك رح
 ع ةيذخ طيش ناطل -عئص ىلع نيم اطراكنافولأ ةثامج قيرطل ىف نوبه ذي ىرسالا ءالؤهو (ىعملا) ع ءاشراكربتاكنعط تليضف داروين راكتارازعاب زف ىع ماعلا موملبوقاح مضي وهو نيلاعل ردا كلوتات قلخو (ىنسلا) ولك قلسدب كار ىلاع» .وادنوكىمهرلاء تراك "ردفان شم اغشانبلا لسثالوادساوابهذ ل ةيالومادق نمد بال لو ميلعماى وتلا تا الت مهندس ثول مولقو (نعلا) ,ىرورسزادسرى تعافشيف مىرزؤهاتسميفادنىفإو ع فتملاور مقلا,راغكلا دال نم دليلا بناج مهوبصسي مولع نولكوملاو (ىنعلل) كرم .اًناتسرفاك زاذربح .ادكبم ف ئم لارأ :رشم نلابلاهرهرببخز ف مجالامالك سو هيلع هلا قسمتلالوسرل لو ىتحدح ال ةردقالو ةرا رمال كلا (ينملا) دنت. هدرمغرس ناز ودتزمدمكب شغ تك يقدر هز لو وشم لسو هيلع ملا ىل هيلع :

 ةئالثوان ثا ممةعاضتش ب اصمأودوسأ فولأ مكن( ىنعملا) «ناجمن تسوناب رعمسوداب «نالسرا بلاريشدرمتارازهامإو كع اولاقو نينمؤلل كح انج شفار ةوغبم مو مولع ظلغاو بانل اورافكلاادهاج نا اهأ هوب هللاء رع نكلا قاد |يع ىلع هقلادايع غش هنأ ولعن لوبا سلارمغعا نمىفدأ سيل ةواسفتل اود لاى 1 اذه قيل لانا جالعالاثه نكن الع انين لكشمو بمس رمأ نمو نلئات(ىنعملا) هب تسينهراخزا م كد منيا لددوخ « تيثءراياهغنيا مدرك اهراجإو
 مخازاب هت سيورزكز اماه دامردنينجخبا ولا

 قسمي داعسو هتخجالاذإ ىما) هوا تفتزا نوكنرسدشام
 |ريبكراصنلكناهراك (ىنم ا) 6 تفزننر همها عدركى رداج « تنزش ثكركى وداج زاواراك هى نيموكتمارراس هتلودوهتنم نضاثتلودو 2 ل



 اوهمقتستنا تيآناريسفت» رؤي ْئث "ىالارصسانلعف اضيأ نخاكتوابوةوردعلا نم
 شارصنو عف تفك 1مال لا هيلع دمتوامزا دك ديتفكى نانعاط ىا خلا مكتاجدقت

 مدا دترصناردح دونك ضرغىديةح بلاط امش كدي[ن اك انديتفكى نا دبزياوهد
 ماج دمفاوهفتست نا ىهوةفب رششل اذيآلا «دهرم فت ناس اذنه ديفسار وح بح امانا

 ةريصنلاو عملا براي هطصا قمم اب! مالسلا هيلع دمجن ,ءوأنمو هى 0
 ضر مالم محسن ناني اذه مكمالك عمدا ىلا ىت>بيسلالاذ .هومشلت مالكا اذهو
 ١ ذو نيل !بح امس اورتل سو هيلع هقلا له دمعت ةرسنلا اانيطعأ نآلاو قاسانيبلاهل

 مكتم لمجوبأ لاف ثيح* اشغل ىأ ملا وبلطترافكلا اي اوهشتسن دا لان
 (متفلا مكتاجدقت) هكله أ ىأ ةادغلا هنحأف فرع الامانانأو محرلا عطقأ ناك انبأ مهللا
 نع (اوهتتداو) نيئمؤملاو ىنلا نود هعم لت نمولوجوأو هوا ذكوه نم كالهبءا ضل
 مفدن(ىنغت نلو) مكيلع هرصصنل (دعن ىنل الان ( اودرعت ناو كلربخو هن )برحلاورفكلا
 ىسشن الا فو نلالج ىهتنا (نينمؤملاعم هللا ناو ترثك ولو ائيش ل مكتعاج (مكتش مكتم)

 الرو صالخالاوق دصلا ح انف مكسحب ,رارتاوأ 1 0

 هريسغت الفا دبأو الزأ زأ هتاذ ىف متم هلا نان نيكي ١ يي ةاب دف قمخلا بل ىف هللاىوسام

 اهحاتشنادنمو ىلقلا ن سور د نع قامللا لاوس أ قريغتلا امناو
 اهناذلو ائالا ىلا اودوعتناوءاوسام كلريخو هش ارنغ صِلط نءاووتنتناو هءنوفوغحتل
 نيش مكتتف كتم ىفث نآوضاومو ككل[ ا مكملكذو مكسالذ -طندعن

 افا نمهقلا من ترثكو لوهفلا بهاوم نمئذ ءافما «يذامو ةرخآل و أيندفلا نم
 8 زا عم هفاطا آف انسأبهنلا ناو هللا لهأ ىلع ههقلا نأ امناثيش زا

 نمانبلطرانكلا تلات (ينما) «متسارا انرك ا ارم وكبك .ةساوخردادخزاو
 هللا نمو ماسالا

 ميفتسر لحوه ىذلا لاذ( ىنملا) 6 ر عادوا ترصنم»شترمت » واوامزا تستسارو
 تالششبي 5 0 م ةرسنبلملاو ةرصن لضأ دم موا

 قيم 0 7

 دعاني أرامل (ينعلا) 55 تلطدمهام ء دونروصتموا ا



 | رهط هوقبلط ىذا الثاةانت باوج ىمهفالعو لج قل البق ن
 مشير خركفزاار«ثيخا تآزابو ىماناوسرو

 / ىيروكم هراكسفا نسغيطالاركمملا ادهلدع ( ىنعملا] يي شي وخر كذزا عفا
 |زانامركفتنباإل ىم اولقرءومفد 4 مدرك ذو مه. 0

 نهارا مهشلا لارج (ينملا) م« ترد درددوشوابارص هك تسررابدا
 باهل رفرا - مزتحلا ىبذلا لا ذوتسن ىندممةلمهملا«ارلا مذب تسراترايدا نماضيأ انلركفتلا

 نما أ اذهلو اةنقارل مدهو انت هوسب :
 » ؟راكز و ردر[ب اغار وسكر ه مرايدتج دن[ ةركدش دوق ع اولاقمهرابدا

 ىرمؤدع ىلءابلاقهىقأي درهدملا دح ألك ة رم مكلوسرلا لاذ 1 5

 انكمابالا نمنحنو (ىنعملا) م« ميدمرفظمىورباهراب هب ميدشروآثض مايازا مهامإو
 ىلا اوهجرمثهوااركملا اذهب نسما مهركسفاوعفدو ,رفظمميل اني سم مكوءا دعس

 دوبلام سك نوجه تسكشو ا هجركم كى دنتفك نابي + اولق قاسن
 ندلارسكبت كش لوسرلا ىآوهنكولو ممدضالاولاقدعب (ىنعلا) تسب وتشزا
 ىنعج ةهههملا ىلزلارسكب تزانترسك ثينةرسكن كسل نكل بلفور سكى عجب ةمعلا
 بسةحاو ىةررسك اذاع السلا .لكرلا ب :ين) مع ةيمفلا ءاسبلا عم تدب وةعبنم
 ادصداد م: تكتردارو البنت عنز .ىه انرصغتر انلأتا:بلفوأن ةرسك ا ذاومقا

 ةيضخ ىلع أر اسكتالاو مازهنالا ىف 4 نحل تلا نال (ىنعلا) «تسدريز ناني
 لوسرلابءادتقا اوبسستاويبصا آذآ قول لان عال هيبتا ذه ىو رو رسةثامد,

 اورسنا ةمعئاوباسصأ اذاو اوضيمتا ا اورانكسصملا لاوحأ نالها أو

 (ينعلا) مي عم عم ىفتاردشدر تنامي هتدكشاروك يبيع اوجرفو
 نم مهل نكي ف مجال مزه ارسكذملا اوهباشام ءاصأ عم لسو ةيلمهتلاىلسىألا نا لاخلا
 ٠ تيبولغمن انيؤمد ان توجو ىم ضابخاالو بارطشاالو مفراكنالاو مازبمالا
 !نمؤملا ةمالع ناكل (ىنعلا) ب لنسب وهن سوم تكس شار دليلا

 ثم ال ثةفاطلو نسحراكسنالا ل نمؤثلل نكس! ةلموأ ةلذوأ ةلقنم نموا وصال
 كل4!تريسكنا (ىعملا) يب ىنكر يابحر عفزا ى اء م ىنكشاري 7

 ل طاخرأ. كابا ذكب يطل اوناصرلا ةغارىأم نم ماعلا ال ةربتعلاو

 هطاور مشت فاحو لا غامدلا بح اصونعب حورلا باصص غامد اب رطعتب ةفيطللا صارلك
 دكرباماخ مرح نيكرسنا هك ان كرو إو ىو هراسكنا لاح ء:ءتردص لا ةيونعلا
 كذاب توربلا تألم تقر فوراملا سر وغلا ىلتريسكتاو(ىنعلا) ب رسب انى درك



 فهلا

 « لفي هييدح تشك اوتنوؤو ىم اف هتكرحاذا افنللاك ل هاجلا يرش ىلع سارلا
 انمقاناةلودرا كن الاو للاب ةيو حلا نم عوجرلاتقو (ىنعلا) يل هدوزانضناناتاود
 ةرمسملا نم ةسداسلا ةئلا ىف لسو هيلع هللا ىلسلوسر .رلانإ ذلاذوتازنىأ البط ثيرعخ
 ةيمكملاةرايزلاورمضق باص ريشبف ارثتم احط ضعبوم مارا دصحملا لمن ديناكأر
 ةورعهلاولرأ ةري دب الزئن بو هبلع هللا لسينما ككوراذكملا عممالاف ةرماااومرحأو
 ترالالةرايزلاهدا يمنا لوو يوت | دوم هبا
 ,تلْزتفارسكتم ءءاصأ مم لوسرلا عبجرذاوجطس|
 وثم لبقتملا ىف افريسقو

 الجو هاج تنافس ىف
 ١: هبلق تاحوتف نمثل

 هدئااوفلال_ هككوارا هاو اريج يندم لف نْكلاَرَصأ بلسم ارسكر هاظلا ىف ناكر لوالث مالح
 ليسرلا أ (ىعلا) م وشم نيكل زنط مخول وكت دررضحزا ماغبي شدمآ 8 ىم
 اذه عنم نمامومغ منكن الو بهذا ىببجا.ةالئا حو ىلا عتهقا نمل سو هيلع هلا ل
 تب ,دهاككراو+ يراك طم خلاورفظلا
 ةالغلا ةءاقلارظنأ تاسوتاد» الرا_كتاوتلط دقن شالا (ينعملا)
 ىوزاريشنربو ظبي رفرب ه تفتديدركا رهكنوجخاركشبإوىماهك انيطع أىأ كلجال
 ةييلالسا نم مسوميلم هللا لس لوسيا عجرانرخآ ارظرظناو (ىعلا) هتلر
 3 ب ىله قوو بهذامالهُس ةرارطلاب
 ل-هدش ,٠ اهعقبر او

 .تاس عاقبلا نيتثببغلا ننام فارأأ
 ادشامنروإ» ىج قفا !اودوسملا بأ ىو
 :! ,رغطظلاو ميغلا الاذنأ انضرفواو (ينعلا) هزبامو
 أركشوج ا ريراوخر هز ىرثم اة اءوانوتفمو ضرملاو مغلاباهول6نوكب نبدحوم ا ينمو

 لبض ابغنالا ورهظي لاا ذه نكل(يئعملا) عدي .ىرتشاوجارا همر اخر



 ىونثم وعرب لاما لم مومغلا وشو هيدوذذليوركسلا ثم ةراقحلا
 مهلضناكلو (ىعلا) ب جردنوحداشبا شيل فاسننبأ  جرقروبزا هتف

 مادقرفاسقلا ًاذنهو مغلا نم ص الفلا ىأ' اب جرشلا لجالال مغلا نيعلجالا
 الأ !!لفاتلا,دارأو بنارملاو جر فا لمْئموملا

 ب ناكولو توما اني ف بهذوهوب .ارعلاةلبلا :رعل | ىلءت داعص ىنأ لج الون نب سنوي ىلع ىواشةنإلماللا هيلع وقنا ذه جنم نب سوي ىف ع ىولضطنالدومرقلسو هبلع هللا لص قاعه هكربج نياربسفن» لاقااولو ضعب ىلع مهضعب ناشف لسرلا كلن لوغت مولعلا بحبو فسر نم دحأ 0 وجب نق ضرالا توه سبلو اسهم لعأو اهل ا وكل جلا ل اذدحالا ف ايحاصم بوبححلا ناكناكملك (ىيسهللا) عنيهن ريزؤتسنودرك قرف م نئنمهدوخ دوري اسكره ىونثم فشلا نم مهاظحاوذخأ مجنالجانلاو تلا نوينو رفي ىأ هالكلاوفنطا سلا تن قم توفانع ميا تحديا ورئبلارعف فور وريم مها لك (ىهملا م ءالكو تفز دئ يرث

 ىمهتلعوتزولاةرورضلءاب : اره اظالرارتعاال
 دارملا إل (ىنلا) تمنت روتسهسدحزا وح برق « تسنتةر تس نالب ةبرقإو
 ليغ ىلا طور ملا ف سدلوواعلا ىلا جورجأا ف ولولا برقو ىهلالا برغل جارمم ا نم
 فاصوالا ىم ص اضل ين مالا ديف شبح نم هسالخو موهوملا دوجولا سدح ىهلالا برشا
 ردو تسرو د ىنودوز ىفا وتس م ةيعالا
 تنافس تاروك دما ذلجناندعب الو برمالو فومئالو ةزذالو ري أنو لمهن سبل مدعلاو لغاوؤولعلا لحيسيلمدعلا (ىنملا) 2 39(
 هت فس تين ىزاحلا دوجولا نئاذانتيد حالا جارم+ ف ل سم طهوهر ىزاسجل ادرجرلا
 ركب ريدودعبل اةل مولا لالا مشب رودوةلهل ا ىنوو ة«كلاىازلا مطيدو زشا ىلع ةداضتملا
 ءاراك» قع انهاك ىحلا فرخ أننا ىنعجو :ديدملا :دلاو دعبلا ىندم لتس إ مهما لا هلا
 ىنعلا] ناكدهلا ىنعبب(ءاكراك] جه تسيح ءرغ و ثسياسيئردقح عنك |

 تأ ىرم ؟ع



 هلاسووجرتلا جة دهاثمو هفراهدوهرارسأو هتايلتو هتاغسوهقلاءاهءأزنكمنس لع
 ,ايغالا لزاشم نم زمسمضن مل ناوم ا:غلاووحلا ىف
 نيالسأج ف ىم ىربكةداعسني دوما دثعو ىمظم لود هاننوكيانءانل اولالعمسالا
 لوف مالكلا لساح (ىغلا) 7) هبامتيسكشااب مدام . ايكىاناشاتكتا
 :لغربم اذه مهمازهناو معز اسكسنا سوم هل ىلص لوسرلا عماؤلاكئي فلا نون هولا
 ,ىمىرسالا ناسل نمغينآلاو ةروبزل!تاملكلا هذهو انم ازيماوانر اكن !ادبأ
 اذكتسس نوئمؤلاالؤه(ىملا) « فرو لابتاتثورداموممه « فائولذرددتداش

 همهربو الر 9 ىم فرشلاو لابالا تةوانرورسل ثمفاتلا تقوو لآل ىف ورورسسم
 اعيجةر دغلا مدع ةر دقو (ىنعملا م« تسيؤلعو تسراضفا شيراو ةورغق «تسرأ عاطتا

 متبل اورظقما ا ع

 ذك ما اة كا ىرسألانرمدح و لاق( ىنلا)

 بداسشوتسدشل دبمو اةكنوحإل ىو لالغالاو لساللا ىفنيطوي م نارام
 نمالا هناك سوديلعهللا لس لوسي انآ يملا شانك ينو

 اةنع رو رس سيلو نا دنزلا زن دةَرو م سبلة نسل تاذ#ملاو مالا قالخالا
 ين ىمانفلموسووةئطل و رورسو مغ ماغراننوكسسعي ىنلا لب

 'كممالاتاك اذا (ىنعللا) وهدد يرِغلتو مث زانوحو دشداشنوج نانهمد
 ركلاو دو رغلاب أولم وتملاورغظلا اذه نهنأك :ىالوءادعالار وبار وسر اس
 شنابدشد اشو ىم تببلا اذهىلم مدقتلاتببلافوهىذهلا طرشاباوحتببلا اذهو
 ا الاذ .(ىنعملا) يرفظو موتر صننا دتفاي  زتاريشربمك
 تورش قلوس !هجو ىلعودوسالاروك ذ لعب لغوالسسلا بلع هال >ورثرسنا
 ةنادب مط ىم اقوا دوسا الاي هبل ىعدرورس نمالا هك ناكام أ ةرمسنو
 ذ (ىنعلا) «تسينداكلدو شوفند ايناي زج «ثسيناز وك
 ناحرذوهالو ابن فاريق نمارورمسم سلو ةعيبطل ا دبت ن« الوذيرشبلا دسيق م اةوتعم سيل
 انما بجوم لعررغتاذهو انلاجرداعآس م لوو ذك الانا اذاثايتدهلبالا بلا
 :نابرهم ق دش مدنا كيلوديرب تاوج نآل ها كد دشخ كج رول. ىونثم رانكلا
 محرتي لبانرسأو انبلغ ىلع لصشب د ىالايثد ف انلثم مال للا يلعكي لولو (ىنعلا)



 (هغلا]
 ملاذ حابتلاو اسما ىلع نيبحجو نيعغشس نؤوكنإ .9!لاعىأ اعلا اذ عأ نالاثيلع
 ناريسسا نبا ه نايزريز ردن ديكنم ناو ى مان :دلهأو هن انرسسا ىلع لص ورسن اوائحرب
 نسورسالاالؤه( ىنعل)بشغب ماكشأاو بضقلاءانمم (تديكنم) عنك ث حرفا هاب

 ىونثم سو هيلع لس لوسرلاثحح ف ضعبل مضسي بشغل اوملكت
 ناطلسلا لاذ نذالمالكلا اذه عذيو روضحالبأ .ائلمسو ائيلع طنب هعمسا اذا هناللكوللا دعمنا يح اولاقو (ىنملا) ع درجناطلستكشوكردنضحتدوخ

 (واثن اهرب ناشي نع زا لسو هيلعمتلا ل سريمغببب 6 1 ده نوهف دايدزالاثعابنوكيف
 ودعلا ةيلس حفلا ةناشلا ىرهوملا لات مهتاسمن و مهنعط ىلع لوسرلا عالط ا ناب ىفاذه
 ىماتا لولو ىلاعت قا هلع أ ذءرس ىلع مهعالملا مدعل مهلا ىلع لوسرلا لص شف اوشع ىنمإ

 ىذا ذنذأ ىف بهذ مالكسلا لاذ نكسل مهب رثومو مهمععسإ مالكلا لاذ لكرلا الاذدا ضرنن (ىنلا) «ندفنمديد اك ىثوكردتفرو ضمت لكوم نآديزشن حر
 ناهارنب ىو ىمىفدللا لعلاارهظم هنالمال ها هيلع هنذأ ىهو ىلاعن هللا تدف نم هليع ناك
 اهض-ةحارلا كلن نكسعإ صيمشلا:لماحو ظفاسوع ىذا اذا ومشي ىأ هتُحارر مالسا| هيلع مسوي صيخ (ىنملا) يديك ش وشي ودوو ظفاس ن5 ب ديدئارفسوب
 ايلا هيلا هتلسوأ ([فسوبمي ردسإل31] تو .ةروسو ىلا .ةهللالاق اههشتساو بوغعي
 رق دسل ووقت (نردنغت نأ الو) تاو ةيناثو أ مايأ ةثالث ةريسم نم ىلاعن هناي
 نك ب .1سب رق صيمملا لماسنا لاسأعاو نياالح ىنهتنا

 كوع الءاعسلا نا 0 (ىنلا) ينام بيغ جول ارسنكدونشأ / 0 .ه ناهتكنانعربنيطا 9و6 نمله لا ٠ههمو لكوملا هعمسإم «ءاةخن
 درفرس دم .٠ هدزابكتو هتنخ دنا لو ىء ظوفحم اح وللاوهو بيغلا ظئاح حولرم
 رادو ,رسلا ىأ هيلعاثكتم هشارفف مانهسو هيل عملا لص دمحامأو (ىندملا) يمدشنادركوأ
 دك اولج دروخ نبا ىمالثم مجب رق عم هنم دولذاغ نيطايشلاو ده نمهيلع عطا ىأ هفارطأ
 ىذأ اا ادم علل 01 زارددشابوا نات شكسناكهندآ ٠ زابتساشيزو ر
 متلاوةيونعلا قازرالا لك ًايىأالاوط نوكست هس اسأ ىذه كاذاماك بالو حوتفسقزر
 أراد_ةمىلعالا اهكرديالبابسالا لصح ىذما كلاذو كارداو قوذ4 ىلا الازةينامو رلا
 | لبهتارادقم ىلع نوكيالاهل هيلطوق از رالا ل يصحتنا لعن فر دق امردق ىلعامل هيصخت
 'نانتسرس دج زىدزد ربك. ناروبد سراح تشك ب نان منو ىم ريدغتلارادم ىلع
 نمدحاو لكل الثاقنيط اي_كثالا دراه القفا اسراحراصءىذملابناسنلا مدخلا (ىنسعملا)
 ىلإ تا لاق إو هيلع هلا فس دمحأ مرسلا خو ةقرسلا لرتأ دارغنالا ىلع نيملاشلا
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 ل

 ىأردقمل مط بوصنم( اظفحو بكاوكلا ةنزياينالاءاهسلا ان زانا) ن انامل ةروسف
 ةعاطلا نع جراخ تام (درامناطيسش) ردخلا قاعتم (لكنم) بباب اهانظف-
 (ىلعالا ألما ىلا) ءنع طوفحلا نحل اىف وف مهعافتر فنأدسمنيطايشلاىأ (نوممسال)
 نيسلاو ميلا ديدشنبةءا ارق ىفر*اغسالا ىنعم ئمضتل ىلا, عامسلا ىدعو ءاسمسلا ىف ةكاالملا
 نم (بئأج لكم ) بمشلاب نيطايشلا ىأ (نوذذضيو) ديلا ىفءانلا تمجد نومعمتب هسأ
 اوم ا بك اوك ةسزبنب زمءامملاكندبلا ىلا ةبسنلاب نات سأرلا ىلا ريشي ىغنالا ىف نيدلا مجن لاقنيلالج ىسهتتا4لوعغموهو هدعنار هدرط ىأهرحدرد سم .(اروحد) ءابسلا انآ
 طفثاكرلاو-الاوفراسلاا موضن,"ايلوالا بولت نيز ووجتلاب اينافا اسم نيزاضيأو
 لوفي لابملاتاسلب بقاشلا مجضلا ناك لساملا بتنا مهفراعم م امم برقاذانديحوتلارأر انبز ل دك امرجر نيا ايشللموهنلا ل مجنا,تاومسلا

 ناسحرلا ةغيلختو رارسالا عتمه ناو ةفارغ
 بقاثلا مجتلا نمهيبنتلا اذهو رارسالا ذخخال مك

 ملسو هيلع هللا ىلسهننا لوسر افلم ةيعبت ىلع سنالا نيم ايشل شيرضلابةماسا|مايةىلاراج
 !تامالالاو :الصلا هيله لوسردن

 مدوشءدشخ نأ د

 ثصخلاو مستلا لا ذلاةومدغتما مهم
 هدي و انف ديسوبو ناشبادلا كرم بى وتميل اورمعلاو برأ صوصخ ند نكي
 اعوقولا لبق ىاعنهللانالءانغلاب نوممرو نوتيم مه( ىنعملا) جام سبب ىدمتسين تشك
 همك اشيا دنيكدوخ إو ىم ةيلوجر الو أو مسيل تيملا لتقان دنعو بلاغ مهلم فا ىناعا
 لعفي ىنوكتأم مهسقنا مه( ىنلا) 6« فاصم هر دما مرشغب اب نم هكنوج و فاكشددرك
 ةلدرخ نملقا هللا دنع تانثاكلا يجن ال مدف تباثبرأسا فاسم ىف توك.ا ىف املاةاقشنارمقلا
 / ىت نويوكيابراذكلا ىأ مهف ىثنانعبص الابهيلاىراشا ل متي ل ةيل اولا ءامسلا يفرمعتلا نان
 مكتب ارتثا حلا هذهىف مكموتو لبا دقو ةلكم باصصأو نيفوتعم غنك ثفولا لاذفو 0 ب يل يعمم
 ىتثر أ قحاللاونباسلا ىف نيتلا-اا ةاواسم ةدها خا مكنيأراذك نآلاونيدبقم
 ىرنثم نيولغما الك نبأ قنكم باعصأو نوتوئءس ذولا لاذ ف لوفتو أح رشلاو ةبهافرلا
 معو رمتلا سدختغنلا#ت(ىنعملا) ينادوانربىرتشا رقم دزن منام امو كلج هزني ىو
 /لاملاو كلاب للدتو رخ ات نم اءالثاق لسو هيلع هناا ىلس لومسرلا نال نبع ىرسألل ابطا
 اينالاؤكتايثو ل امباذكثابثلا عييطتسي له ٍبازيم ىلع رجح رثما قفنناماادسنع ثنأ

 نال



 لكمشج شيب * تش مايزادانفانارنئشغن ف ىونلم لمح هقوف بازيك اسيندلا ةلودنال
 نم عقوتدبلا ,ىت> (ىنصملا) تسطلاوب رعم (تشكلا) هتك تاتا
 رول نم ندبلا شن تسطب «-ورمت اسد ىكف تانك كى يعد موم دقراص ملعسلا

 ناك شوغنلاو ر وسلا دي عفةراوددبلا شمت ةفيفحر مط تح ىنعل انوكيفئشلا ةعيقح
 لك ىأنآلا ىفا لب. ةنشس لا ى هعوقو قفمتلم لك ىنعب تاتاوهام لك قريسب رسن مادق
 هر وفرد مركنبو ىوتشم لاقاذهلوىولعمراس عوقولا لبقدحأ لكل مقيسام

 أ انابع بارشلا ىرأ مرصمل رانا( ئنسعملا) يي ناتع ميت نينرد ركن
 «هارأّيشلا ميدبعلا فر ظتاوامرصح مرصملا نوك ةلاحر

 ومآ نان مب ىلطرس مركمن 9 ىرث رو هلغا هن

 * رئارسللر ظناوأر هاظربغايشخعلاعلا عيبج يرأر سافر ظنا
 . «قوأ ةيدحالا ةيئرم ترظن ىأ اروظبلو اين ا نم ائيذبو هاوجومدآ
 ىرف ىلءاقلفع مل ءارحو مدكنآلارببك ملاع هاما ىف يفر هظنءانسش الار وهطلسبف ةناثلا
 اراعشااهدوجو راهرو هلل ل بفماييشالا ناجل غا ىأ يطل اوهاملا نيبمدآو سن ثنك

 لأ لاقكنال ءارحومةكر روط ىلع جونز تقل مدل تاسيغملا شعب ىلع فاو هنأ ىلا

 ب تسدو سوكتمو هنا. ماهديو/هّْحسِلا وذ تفوارامش مهإإو ىولثم هو روألا قيخام
 تسلاباطاناوءامساوتار ارذالك اولنقّتفو اا اورالاملاع ىف قيمَصلا ىلع ىرسا اي .د(ىعلا)

 ريخالنيب واغمو ىنمج تسب و سورل ان سوكسنمو لسال لاب ةطوورم مكذجيراتيأر مكم رب
 هنلعامو (ينءللا) يدشن نو رق[ بمن دمع ىبناعساثو دحز او يوم ركل

 |رهط تاومسلا داب ليفت اعئذاا لب ادئاز نكيولاوادمجالوتلاءاعملادوجو رثو دعب نيم

 نان دمحم يقل اوه ىذا !لكلا لمع بح اس سو هيلع هللا ىل هافناسصقنالو ةدايزالب
 « ماهي نوكترسارامش ما ىوثمءايشالاع وقو لبق هيفروطسم هايشالا حمبج
 نأ ل بق سأرلانيسوكشم مكسنيأر نأ يفضلا ىلع (ىنعملا) يماءديلاب لكوبازكنازا شيب
 ىونثم رارسالاءذه ىلع تذفو وتب رصنعلاةأكنا!ءهذهىف دجوأو نيطلاوءاملانمأك لإ
 مكتارحأرأرل (ينللا) م تاتلابتاناردمديدىمهنبا ه تاديىباشرتك انمديدنؤؤب

 / مكلابقاكامزف هنب ركب عقاولا لاحلا ذه لاير و ملوح رغلا لعفا ثا ديدي
 ٍمكنرامح نبع مكستزعو مكستل ذيع مكستمعنو كرا نع نياسلا ىف مكن رلماناث يكتتودو
 (ىنعلا) هب رهز جردىوردو يدر وخى دلت م رهتهجدكناو قخيرهت ةسإل ىونتم
 قتلك هئلالا همفدى ءردقيالوهروف”ىأ كلاذدس وحلا ىلاعت هرهتد ية بدو ديقم خذ

 | دشونب شرخ هو دعرهز زارب دقنينجي اف ىونثم ممهيفجردهنالاهاواركسرءاظلا



 تلف
 1 اشثلاوءافصلاب ّودعلا هب رش نارهزلا نم رام ركن ف6 و ريديآد ح تح
 ىأ ينعم باطما ةادأءانلا نموم اهغتسالا :ادأ هح نم ةيكرم ةيسرافلا عطارسكب تح
 ةمعنلا ضحم ىلعالا نوكيال ظيفلاودسملا نأرك دنتالوؤ دعلا ىأ هسيلملقأي دسح
 ىذا يشل اىلع دهلا لفاعل اراك س يلو ةمهت ةغيفملا ىف تح ارنا لاملاو ةحارلاو
 اهيفخ ناتكرم « شؤيديدركيمرهزتآ طاشناب ف ىوتشم ةمغت ىنعملا فو ةممنةروصلا ىف
 توما لاما اذه نمو طاكنلاوقوذلابمسلالاذ تدب رمشو (ىنسعملا) يي شركردرهد فلا
 ةمعللا مسلابدارأو, و .مكسح بيلا اذه. و ةبضع مسناذ ؟نمةدحاو لك كاسم
 نوثيم هشغلاب كن | زملا ىودطملا ثوملا توللابو ةيوين لا ةلودلا وب روصلا .
 | نم نولي .النونسؤااومالس الاون اميالابالا مكسلةايضالو هيف نأ ام ىلع دسح الو
 مناهج مرتك ان «نارهبزا ازغمدركى نمو ىرتم“اغبلارادولا ءانغلاراد
 ناهج نيك وو ىوئماين لا كامللسمأو مكب رفط |نالىأ كلذ لجالكز زغأ لاثأر (ىنعلا)
 منك شفيزانكمآما ىديع هخكءدرم ميكر ميلا ىوشماصل درس نوك أ فيك 1 ف امالخو ةقيح اينالا يري لعاهلردقالةسيخرو ةسخ اينالا٠نهنال(ىنعما) هك سي رح مئابنوجرادمهنينجرب# صبخو وراد مو تفي
 تان نعي سأرلا الم أرعشوه مجرعل انا ارعشرلفأ يد بلكي تسلانأ (ىنملا)
 مه دنعةروصلا ةلو دلا نانتاومالا ةبأم مهني آن هاه ةودزخ ؟ىتح بلكلا ةءاشع
 ىونثم ةبدبالا : ايما ىلا مهلسوأر قول عأ :يديحك سين لبس أر لا الغأر عشك
 نمي (ىملل) ب الالمزا ارامث ممن اهراث الن فوغص مدرك ىمهنازإلا
 ةرخآلا باذع كاله ىأ لالولا نم مكسلخأ ى-ةقزمم بركلا فوذ-لعجا بيسلاا نه
 ببسلاا لاذ نمو (ىنلا) يك رشح رفوركدشابا رمان ءريشب ىاهولكمرب ىف نازل ىونشم
 ةوقلاو زاورلارفلاوركلايدارأو رك اهلل رشحو رفو كى نوكي ىتحرشلا وقلح عطأ
 بسلا لاذ نمو( ى دعما ب اهردباب ىل ناسهراكت از وات دنج ىراكع رب ىمهنازإلا ىو
 لل ريل رارثالا كلها ىأ ملاعلا قاخ صلت مقالخلا كلن نم تح موقلح نموكعطذأ
 اديك نشن ؟شببو شب وخل وحزاراو ءاوريامتت < لف ىءمجدملاعلا
 شم مكسلهج نم مكسنال(ىنسملا)
 ررحلاران ىأراشلا مادق



 مق

 تاركسلا لم زانلا نم مسالخ ى د مدخأو ىتسأ ىأ مج ارانفاوعنت نأ نم كمفدأ ةبلغلاو
 دوخ“ ىموضم منغ «.ديتشا دنيا مف اردوخ كن لو ىو كل ىمالخي ىلا غتشا لاكنم

 ,زيىه كشر احن أ اهرزب زمر ز كتسوخاهقف هومنتنل ىذلاًلاذو (ينعملا)
 اهردزاىوس هدي ناوضم دج دج ارركد لوو ىوتشم مكتبكنو مكلامبهوس تنس

 دوملاو لاب ىأ د ملا دج أشعب كشعب ةبراجلا نيج جوعد (ىنلا). هيدي طاريم صرف
 6 بدت مكن لكلاةىأاثبش مكان اذ ةرخلاو
 ىرتثم مكك اله عي هس وأ ةهظعل ةيملا بنج سرفلا ميهذأةةيقملا ىف كناكرك ذم
 ميضغرانوقر من( ىعملا) ب رهدري ثرهثروهغءامشوخ م رهق نعردلا ديدركش رهف إل
 نم ةيانكرهدملا عبس سي رهدريشر هثنروهةمرهقلا نيم ىف منكنانرهتق ميعس ىأ انيلع

 نءردو تسر رهثم ىرهات نيعردفغ اذ هكن ؟ناسإل نامزلا عبسنيب وضغم مسن
 ىوزوسأم هتيروصنم نيع ف ورو وتمر هلا نيه ىف ىغاططلا نأ ناس ىلا ذه عي روسأمىروصتم
 ىقيغاطلا(ىعلا) مي ديسرىلاودوخ لوغشمتادبو ١هديثكرز ودركه جاور هت دزد)
 ايتغرهتىذلا صألا لاذميشي روسأمهتب روص:منبع ىفو روهمم ىنعملا ىفو رهاق ةروصلا

 هيلا لسو بهةلابالوغشم هنركة لاح فيلل يأو هوهعفربل ةضيئىأ هبهذبصترمكهاو
 زيداةحاوخز رك ف ىمالاس ءذخأو مك املا

 قاودسراتهدوشواماددجاوخرب ىلاغؤ»_ ىع هسأرماق 1
 ذخأوو ىلاولا لسي ىتح ل املا برا دبق ن وكت ىلا ىلع هتيبئاق صال (ىنملا) هي دوق دناسن و
 ةتثكدريج قلخرونك ىف ىم افق ةلظلا مصنوع رشا ولو ىغلا صاسقودوف صللا نم
 1 ةلداحلار برحا ىف تنأ مهلارهانو مولع ابلاغوأم ا دمو دب رج نعم لا مل ارسكيمريج ترس قل ىلع للابن نمي (ىنلا) م ةتشغ؟ لاخر دربنرد
 نات سدرك زهمدس ابنك ىرءاغملاو لظلا نمرغ ل خكةونو نر دي تررتغ !كانال
 0 ةرمةثام مهلعجءاعبلاو ذىلاعثهقلا كلاذو (ىنعملا) بن اكدر ىئقلردارتان«
 ف ىو ةاع اوم ةيترل مولصوتوريجخزلاوةغلم ا. نيبوصسم مه قأت ىاعنهقلا كل«
 رف نانم بصساو ماما حصا( يملا ) م مرختم ىدركنوناتنا صرد و مزهتمنبا شكر د
 مهلع ةيلقلابو مولظب لغتشتالو مولع هسرألو مزهملا بولغملا ذه فلخ نم مظااوروملا
 وخاف ىوثماكلاه اطسقتمام مرحم نركتف ناذعلاوالنلا ىف ةرخغآلاو ايزدلا ىف عمتالىت-

 ةيصرافلا



 أ اذهب ئلبصس اعتاد ال( ىنملا) (ماحز رخل نازادس ىد هجوما 5
 ىهوتلا انتو بهذ ىأ ماج زالاف ةمهملاءاملاي لح رن تلذدسعب سيمو ديما دنلا

 ةيروهفلاب كتيرهاتلدبتة كيلع دالمحتو مولطلاو مزهنلا مح دزي وءالبلا مهب
 ١ تنك ىو دش بلان زا لعإل ئوتثم ديدشلاهقلا باذع رمت 8 ةيولغلاب

 ارورسسنأك يم ةبلغلاه ذه عزف نم لمصلا(ىنعملا] مم اواجدتدش لاخنيرد ترج هداش
 أ له ىأرئاعلا دا القس واغارهاممانخ كيوت يللا سزقالارشب لأ

 || دممآمشح زينو قوديدتلا ادع ثرومو هل ابشغ بيس للان ,

 || ةبقامالر طلال لدعلا(ىنملا) 6 يرش لوي بالكم ليك هدر
 || لعب هز نمةريسررسب يود ىلاعن هلا زكو هك نمالك لج ردالرظ:لاديدح تأ
 كنا تويز اهتموصحتير ١تناج ءاونوتفزادنتسهكربمغيبت فك قيم داعلا

 || مهمماخاذاىأ أ نيولغم اوبك ونغلا ةهج نمتامو ملا
 أ طلستلاوةبلغلا اوك تو فعشلا تاموسقا كلن اورامخ! منونفو مهبواعةهج نم سانلا
 هاي مكر الأ لاثمالسلاءبع ناب هون ث راشيل اورلا ىو ىراطلا قاعنال

 || فعشلاراتضمىذفاوه فمضتلاوهشي دا ءرإل هه ع يقول ف
 || يشبك نو ىلد دوو ستيف « شب وخ ناو مزح لاكأ ذاوو ىمرأت ةونتريسغتلو
 || مهلاسفأب نااهوسلاكندو مهمزح لاك نم اغعض ينوك تامو سيلتا ىفةثملا لعأ (ىنعلا)
 ١ 0 ةذسانلا مملحات اهم 0 نم نسل

 ا 00 اع
 || حابصملا تقر كنفلا دسغب رافكلا نمدؤنامغ م[ ءاصعا ضم سشيدملا ؤلودرلا

 .رتذلا ةروس فاض رانلاكح امل لوسرلا مهةنه مخ يهورسأن يعنم
 نمو مف أ أدهم ابيب دملاب كتم م يجو كم عمدبأ فك ىلا
 !مميفأو اوذخأف مكتماوبيصيل ىركسناوفاط مهم نينامغ
 ىأءانلاوءايلاب(اريسب نولمعتابهلانكو) ملعلاببس كلذ ناك مهليبس خو مهعافعذ
 || هيلالوسولانعىأ 0 ارحل دصسملا نم مكودنسو او هرفكن يذلا ممه) كاذب ال



 (همول

 وهو هيفرضي ىذلا هنكمىأ ( حلبي نأ )لاا دوب (انركم) مك ىلع فوطعم(ىدهلااو)
 (مهولعت ل)ر اغكلا عم ةكجبنودوجوم ( ثانمؤثم “فو نونمؤ م لاجرالواو) ل قش ل دبمرما

 نيفنصال ةيبغلارئامسضو مكتم (لدريخب) ثا( ةرعم مهم مكبيصتف مهؤطتنا) نايا ةذا
 :هيفاتذؤل نكلو مثفلا ىف مكل ذذال ىأ فوذحت الوب او جوروك ذا بيلغنب
 ,ذااانبذ_ل) رافكلا نعاو زي (ولبزترل)نيروكذملا ينمؤلاك (هاشي نم هتبحر ىفهللا
 نيلالج ها انوم(املاااذع) امن ىف كل نذأ: نأبذ تيس ةكم زهأ نم (مهماورفك

 نع ديلارصقإ(ىنءلا) جي نيتمؤثم ضالخر دش ضر هنيعلر افك ىهاوكتسدإللا ى+
 نيدوحوملاتانموملاو نينموملا صالخ لجال ضر هنال مسهلببس لم نيعالملا رافكسا
 (ينلا) م نادبن از تمامت مكي ديا فكم تاوذج اسد ءةسنل ىم رافكسلا عمك

 وتتم .مونم كيديأو كتم مهديأ فكىذفاوهو نما قولءاوةبيدملا دهم ةسقأرتا
 قلما ىلع ةنكا لعأ ىأرو (ىنعلا) مايربكعاد بولغمو اديد هر + مه ىلاغر ازيا

 لهأى أر لوفتوأهّللاةدارارطصومايربكلا ف بولغموهاضبأ ة 3
 هئايربك ةمظع :دهاشجى نعي هولغموءاضب اة بلاغل ا ىفاضيأ 5
 مدن ىمتنازإللىم لامن ىرسالار ملا وياوح ىلا عجرم يبولغم مهسفن | نوزيىلاعت

 قافدلبالثلصش [الانا مكرخز نم( كمل نانربكبشناهك انمدركمهكهنازربززا
 ناسنالارصغتيرىتلا ل يللا ىف :هقاولا لاوس الاوانعمربكبش هوقو ءارقحءارسأ مكتلعج ةنغن
 اذاهر نينملاو نيمالا ىف حاصلا يلا نوبمل در موكل مك ش ل بللا ىف دقارلا ندبلاك اهنم

 ىو ان مشكى م لغوربخزاب كم دنخ ىمهتأر و ىم جال لو ءيل هلا ىفمستىذلا
 بنا لغلاو ريخزلاب مكبعسأ ناوهو لاذ لجالممستا لب (ىنملا) يب لكو ناتسورس

 . || عراك هتس وب راهي زو شت ازكبعىأ إو ىم تاتسنلاو ةنلسا ىأ لكوأ ةسورسسلا
  ىهر ا هبابسأ نمىأ اهل نامأ الىلارانلا نم افاغاب بها (ىنعلا) هر ازمزيساتن ات

 لسال_لاينيطوب رمو يب ولغم سنا اريشملت مكبهذأ ةوهشلاو ىوهلاو ةيصعملاو رغكلا

 فرط سس( عم ا) ع تادواج ت شبان نانمثك ىو ناركيجضزب خ زود ىوسزا إل ىوشم
 |راتنم مكبصسأ أ ب مكبصتا اهناجو راثلا
 ةلجألا# املا لامعالا ةئج ىلا لجاعلا ىساعملا
 3 دناثمعه و ديوك يتهرنب رداردلقيرهإل ىوتثم ةرخآلا وف
 اذكى اعتدق اصبقو انسح مالسالاّب رطوهو وير طلا !ذهىفدلقملكبصمي و(ىعملا)

 نيالا و دلقملك بصسياشبأ اهركراعومل ةدنلا بنا ىرسالا بهما اطوبرع
 دوريم «» الستباو مب ريجز رذ4هجإلل ىونثم قملا برقإءاجراو فولي ةّب رطلاو



 مل
 !نبالاو فول اريجضز ف ايلوالاوءاببنالانيدلقلاةلج (ىنعلا) كابيلوازيغبهرشبا

 |ىتإ رطلا ١ ذهىف نوي هذيفءايلوالاو"اببنالااماو*اياوالا !دعام قب رظلا اذهىف نر
 فاو ىفاسكز ج و راو راكيوار هارنبا د: ثكينإل ىونثم «اغصلابق لسا بنادجلاطوط
 ءالتبالاو قولنا ريهغزب نيديعم ديلقتلا لهأ ىأ مسنوبعسي (ىنعلا) يي ركرارسأزا
 مهري_غو عازفل يبرم باص لم مالسالا قب رطو هوي رطلا اذهلاربجو اهركسص
 عوطلاثاماطلاونيدلا قب رطل مهنوبصسي ق يضل ا باحتأ نمراكارارسأ لع توةقاولا
 ناسك ث مالح ولسان هدوش نا شخرونر زلت نكد مج ىو ةيغرلاو قوذلاو قوشلاو

 كئطابرؤ ن وكم ةقيرطل او نيدلا اذه ىف عساو دهتحأ»
 ةروسرخ ىف ىلا«: هللا لاثالهسل يلع ةدابعلاو كولا نر

 نا كال ذودبالانيدملا مضلاتو توملاوه نيالا ىف لاق نين
 51 ىلا لاغطالابهذت (ىنملا) مب روكمشج دئاوذزادنتههكازا و روزيبتكم ىر ىارتكدوك قه ىوشم ةفرعم ا تاماةلقي يغب 1

 كش قذرزا شناج هدو»ى بتكمب فت اودوش ن وجال ىو ىبع مولعل ادئاوف نم مجنالا
 نوكنتهحورو بتكملا ىلا ودعي مولعلا دئاوفل عاما تؤكيهناامل (ىعلا) «درشم
 كدوكذررم» ىرشمةرور ورسمو وتم نعيم دأ ك4 باهذلا نمو بنكملا ىلا ىلا نيد

 بتكلاىلالفطلابهذيو (ىءلا) م عج شو خراكد عزا ديد نوح
 تسد كنا دم بكرددنك دوج ىوش.دئاناراكن ماد لع اريلاسلا 3

 ةدئافلا نم انتاد سيكلا ف لمص ال(ىنعلا) م دزدوج بشد دركب اوين ناوكسن ؟هدرنغ
 صال لم موالي وكي باطلاو ليستلا لحال الاذدس مهغلاو لعل نم ةدح ب -ةكيعأ
 توكنكناءيطمرب و دسرردتعاطد لمان نكدو+ط ىوتشم ةةرعملاو لعلا ىلع هصرخل
 لجآلاول اعلا -ماوثو ةعاطلاةدئاننليلا لصت ىئ-عساودعتجا (ىعملا) يد دنآا
 نيعيطا | ىلع تقولا كلاذ ف أ ىتح ةسنجلا لجآلاو قوش تاما

 دج نيعيطلا نم أ. تفولا كلاذدعب ىنع؟ارتهكسن اريد
 داماهرك اينئاإ ىونمم ىونعلا هرقن

 هتنيط ثرم نمل اءوطايتئاوداغلل ىهؤاهرك ابدا (ىنعلا) ار «تشرساف ماعوطايذا
 داشمو وف ءاجزرلاو وخلا ةطساربالا املهذبالو ةعاطلا نم ءفن ظحتالىذاانانءافصلاب
 ءزوح بح نبا) ىمءاجرو فوخ دبئاشلعهقناد يهيم اطلل حارشتارءاذس 4 ىذلاو
 ةلاذوضرغوةلعلجالىاعت ىلا بح دلقملا ذه (ىنعلا يىلخ دو ضرغفارركدتآو
 نآوو ريشرعب زال بلياد ب نبا لف وشم ضوعالو ضرغال ةلخ 4 نة اوهوريغلا

 بنك



 ملا اذذه (ىنعملا) جب ريت سنيارمهدادلدركذ
 . .لجالابلق ىطع [ق مغ اوهوريفلا كلاذو بولخلا

 لاجرلا ةبترغلابلا حلا اذوىناسفنلا ظملا لجالق يلا فيرا ىلا هبل
 هىلداكتاوانسحرأ اررذط إو ىونثم سانلا نوبه نعةرونملاةليمملا تاذللا ب غراس ا
 قاينشاالو دصتالو ةيادلا نسح مربح لغطلل سيلو(ىدملا) هي ىف» اوك ثدوزاارواري ريغ
 (ىنعلا) 6 دوب ارثلي قثعرد ضرغىب هدوم اد قشاعدوخر كد تاو ف ىوتشما عيل الا
 بح اس سيل دحاو ىأر بح اص نوكيا مدع فوهثةيادلا سغنو داع هتاذب ريغاا كاذو
 (ىملا) «سردبةارضمديلقترتقدو سرتبو دبءأ, قحح بح سيول ىو دلغللا لشسيبلق
 ىوتشم ا دلقم كركي سرداب ديلقت اف دأر فب فولاب ول الاب ق ملل هنبعنوكست ىذلاف
 بح لانو( ىدلل] يي تسادجأجتءزوضارغازك «تس اكن حرب زو بآو
 بهن انبا لوغب هاك ةدبعب لاعلاو ضارغالا نمذب لا كلن أت نبا ىلامن لسا لالا ||

 | ركو نيثدرك ل9 ىونشم اةرجحالا ت
 ناكنالماحلا اىنسعلا) 0 .ببذاج د ىوساروا قس بالح تسلا ط نود نان

 مض (نتح) قلبا بئامل4بذاج لسا ب زج نانومللابل11 نوكيامملا داقم ناكناو ام

 .و ىةحلا وكونه لشن عمي او توج نيم بكى عا

 هلاذو هتيعلزملا بنكي وأ (ىسملا) م هتيبنماقئاءاوسالو هنيعادو د بحابإط
 .اوجوهقارذىأ هنبب نماغناخ هنرك ةلاح هاوسال ضارغالاو لاعلا نع يراه ةبدغأ
 تسي ربلدنازلدئراتفركن با ٠ ت-!رسنازاهوجو تسجناارودره و ىواثم
 بلقلا انهالمو قامت قا فرط نمابلطوايهسنيمالا نم دح او لكل نان( ىنعلا)

 هوجري ال قشاعلا هلعبال ث يح نمار وداع قوشممبذج إو
 ماودعمسأيلاب جا وزمملافوفلا الا ثاعلا فرثأ ب

 ا

 قارفلا نمربس البى معي ابيكم املا الاذ (ىنلا) ينائرىوسىدعآزاأ|
 ىونثم هنم ىأ تاو فرم اعجاربهذيو ودعي موتا ءبردسومو قوذعلا تارخعأ |



 نيتوشعملا ليس (ىتعملا) جو ريغنو لبط دصوداب قاع ليم و ريتسو تسناهن ناو ثغمليم وف
 نم ةيانكريفنو لبط ىتث امج هةشعو قخ مهن

 ةزحامكيل « رابتءازاجنياتسهتياكد ابو
 ىراضلا لاذ نكلرملا ذب قيلااهداريارابتمالاة جنم ةدوحوم
 دب كلرمزا شيد هك ان «تسوحو تسحر دوكم يدركنآ كلرنإل ىو هراظنتا لاكن م
 اوبلطلا ىف وش اعلا ىراضلا نوكنم ةياكسملا ثا: انك ر(ىنعملا) يي تسودكورا
 م تاجفدبا. ال ىمزا دهراتإل ىء تاوغل اوتوملا لبق ناو ردص هقوشعم هجو ىري تح
 : ,توملا نم صلخم وشاعلا كاذىن-(ىندملا) هب تايح بكت اتسودديدتكلاز
 0 .واديددكره# ىم تاسف4ءةارفوة ايم هوبحلقشاعلاة ور نالؤارقلا
 لاذ ثولل مفاد هرظن نوكيال نم لك (ىمملا) هد لرب :شتس هويم هنهكدومن تسود كل ع
 هنم عفتني دحأالو كقروالو هلرمثال هنالاقو مالو اعيد_سنوكي ال يملا ىف قوشعملا
 "صد سرر اراكن آر ذاك تسمن اة ثمنا تسرلكتآراك » ىو <نقيالو
 لاذ كلر سواذاىذلاراكلا لاذ قوشلاناركسايفياللاراكدا(ىسعلا) يي تسأ
 ' ىء قشعلاو ةءاطلاوةمدخلاوأ بوية ده أش مراكلا.دارأو نسحرمهف تومراكلا

 فأن (ىنسعملا) مي ناردلا لم ارث شو خاب مكن 1 تارلج ىا نا اقدم ناشادشإل

 دشقرك طك هيفانسح توما لأب ىذلاراك3لآّد و هشمالهو ناممالا ندصةهراسم
 ىأا ذك كن اما نكيرل ناو (ىدملا) هي نبدلاكلوجتلََماكت .نينحس ناب ىاوت ناسيا
 |نيدلا لاك !بلط او ب هذا لماك<س ين كاما ا:سس> توملا هلعفت ىدلا لمعلا فكنا

 تسود تهارك نون لدرب و تسود ل مدشوتراكردنا هكرهط ىمنيةيلاوق دصلا مامقأو
 هيىضرزب هفنع لو تومان عض رعنإلو تراب اب اراك ر ٠ نملك (ىنعلا) أ تسوا

 الرمد نآتفر تهاركن وجو ىم بجو الوملأ الو ةسهارك الب بح بلق ىف عووف
 كلاذةهارككا تبهذ توملا فت 1 (ىندملا) تسي دركت النو تكس متيروص تسد

 ةةئاوقابلا اعلا ىلا اما! لاعلان ءلامتئاوهو توملا ةروصو هف تومي سيل «فن توا
 اراد ىلاءانملا اراد نم تول لد نوتومال نونموملا ىوف- ىلع عملا ىلا ةروصل !نم
 ناامل(ىعلا) يي دشوفد3درمهكدب[ت ردسي مدشعط ندمت فرش هاركنوح و
 ىأ عفد تول ا ناب ةعملا ىنأترابتعالا|ذهف عفن ضحم توم اراص تيهذءرفنلاو ةهاركلا
 توملا نال ةةيمتملا ينم نع ساشنلا نمنيغغحلارمغ عفادوأ رو هلاوداسجالا عفدوأ مفدنا

 نآىونهك و راتغكش كى سكو تسفح ثسردإل ىو لاغنتا لياتومس
 تنأ4 قلبا لاك ىذا لاذو ىلاعت هقاوه ةيمملا ىف قي دا !(ىنسعلا) يوتا

 ىلا



 ءايلوالاوأءابنالا نموهف 4 هما ناكه نكن م في رشلا ثيداطعأ كود ىلع ثةجالاناو لحال
 هدر ى نشاعكنونك اراد شوك فو ىمثيدح ا عمسب و فرسأ لساوعا فسالاوأ .ايرفلاوأ
 | قشاعلاة لق عافقسالاذ اكلم انآلاعّمسماب (ىنملا) كي دسم نم لبحزواار وشم هس

 هقوشما هذ فاح فيل ىأ دسم نم لبي شعلا هطيردقو لصين اهجر دص قش اهوشو
 ىراطبلاشاعلا لوو اف اذه ييناهجر دس" ىكدنب ردشاع ىراخم كاندي سيل
 , ناب خرم نتزا شديرب ايد وك تاه ردص رهو ديدين رح إلا ىعشأهعبردسةي دورغا أ
 (قوذلا نمهندب نمرامل حبو رربط نأك ناهجردس هتوشعم جو ىأروشاملاناامل (ىنءلا) |

 بلاس رش( تيب)لوقبو شه دي تالا ىلت ىلاوأ هللا ىلا رسب نمدنأت هسا قوشلاو
 |« شتنادانفا كش بوسعه ىم تيورالو بارشلا دفنا ةساكدمباسأك |
 | لصو تح سبأيلا بشاعا لشمعفو كاذهدنحو(ىعملا) , شخ اناس رفزأ دشدرس
 |خالسن الاوءانفل اهسيلعأرطو هرفطىلا ءسأر قرفمنماسأت تيلاكراستنا ةيئرمىلا
 مميز قا ثعلا لاحا ذكسههو تنم بام ةينامسسملا ةايحلا نما اف هيلع أيش غموخ ىتحس

 .بالكز ادروضزا درك حرهإلل ىم افعس ىمومرخو ىلاعت هوقه بلع دهشي و
 4 .نموروضل ا نم هيل | لمص عوج رار اضم من ط سالم لك ( ىنعملا] م باطخرددعآهنو

 أورف سس و وا ىوررفم لمن آ ديد نوح إش لكم باطذلل تأ لو كري لو دشيبل ددولا |
 أرفسال ار ضصزملا ههسو ىأر ام تا وجر دسوهون[طلسلا(ىنعملا) » واىوس بكس ز دمآ ||

 ودل ملبس مدان نذل نارفعزلا ل مموهىذللا
 تسود وشاء تفك 9 ىوتشم ةررههشتأ ايثم ىناثأ نمو اعابهيلاتب فت اطارذ"ىلا برغت نموا ارذهبلا تيرغتاربش ىلا برت مىسدقلا يب دح ل لوب ىاعنهلا نان ميب ل |
 ناهجردسلات (ىدعلا) 0 قدا نآدمكق و ءمهكش وجا« تفشدب وج
 !!قأ 1 ةرارااو ةءرسلاب هقو عمو شاعلا لطب

6 
 ىونتم قشاعلا كلاذبهذقر

 ثسبنا
 فولاةلامقوشعلا كلاذرطتدنم (ىعللا) كركم هجاوخدوخ
 ةسيقب عم قوشعملا لاسورسسي. ال الالم دعناو ىلع قشا

 قيشاعو داس ىوذلم هدوجو ءانذل ق شام قوشعملا لاسرل نشاعلاو با اطلاةدوجزلا
 سهلا سماق داع تنأولط تنأ ( ىنعملا] يباتشددرك المماسدبآس م و نا

 غ ءرشنلاٌ تاغ مدعنتىأ ىهلالا لامملا ةدها تع ىسمت ىأ ايف ىأ الزفت نوكي وات



 نق
 دايزا هش كساومسدأدإلا لاتاذهلو سعتلا دوو دنعراطلا مدعم اك

 روض ىفءاوولا نمةلادعلا ةضزقبلابلط ناس ىفاذنه مالا هيل
 نرةلادعلا تبلطو ضأب ,رار قيد! نمةضؤفبلاثتأ (ىنعلا) مي هاؤخذاد“ د تشك نالسزو « ءايكز اوهقيدحزادمآ شدو ىوتشم مالسلا انين ىلعو هبل .
 تلضذ شك ه تسثكم كن تسيك « تسل . رد ىهأبو غرم ل ىوتشم ًالدعئأ هلدعم نإحاو مدى هر نيطايشلا لعل هفتن السا (ىنملا) م ىربودازحدارط ابشر ٠ ىرتسكيمتل دعمناهلس ىاك 3 ىرتم هانا مله او هلا ىدعتن م تاهل سان دسم
 ةدايزوامتالتلادعانطما (ىنعلا) رهام مب رازاكو غاب زا بيصلف ىلع راز سك ارامءددادإإلا فيهو نيكس لكل الن اسحاو تا دع ل سو ىالن اح ار كا ضخابلا امو ىر عاض ىذفلا هاذ نم لانكا نسج كل ظذحيف تومعاو ريطلا (ىنعلا) 4«تاغ
 ةرشوعب نم فعش أ لاغيف فيعض لكل ليلا مب بر رعي ىأ لم برض ىفأ:ف عشا الف ةمرعبلا ثنو ةرهاطو راح لثم ف يعض لكت الكشم ( ىدملا) لم دوش قيعضرد دش هشب# لح ) قيعشر هت الكشم ف ىونثم ضاررلاو يوركلا نم بيسنانل سيلو فعضلا
 اردونىا ل ىم نيكس ةياسحوتيا هراؤو ف طلاق كل ةرهشر حانلاريسكو فعشلا ىفانترهم (ىندلا) جي ىرو رنيكسمو فاطار دوز كوه ماكر «:كشاو فعضر دام هرهملل كوتش
 ىفهتتمنأناملسابو (ىندعملا) جي ىمرتقت ريتردامي نم « ىعنمتردق قابطا

 نا ىلع وب رطلا عايض ىأ قارب وف( (قتلاهلا دوغلاب
 لاظلا ! نم انم ذخ ىأ مغلا 8 .اتدعب اوال لادع طعا (يملا) هاد ثسدوت سدا أرك ثسد ه ادج نكمغنيزا رام ددادإو ىم ناسا نعمت ةمرعلا

 لاقدمب (ينعلا) » وكلي ,هاوضمدكزاناسناوداد وجفاسناىاتفك ناهلس سد كم كل همارا دفابرد تملا بئانلنال لامة هلاادي كدين الا دس ذخو ناهلساب

 ةيملالا ث اغسلا ىف

 اهلس ترشح

 ارخو تسدرك ملل توربداب زاك ماظن[ سبك وو ىونشم كليطن عىل كنار ماكنت فاصتالاوةلا دعلا يبلطت نم فاصنالا بلاي ة ضوء مالسلا هيلع تاملس 5
 . نكي لو نوكي ني ان دمع م اظتا بحشلا هللا (ىنعلا] م تمام ةزأ اردرسيحردلا توك ٠ تناك لاطامد_عردس#ىاإل ىع باطلا ءادأت ورا قءانلاو مل هيو حرجو كلطهرورغو هربكت ”نموهىذفلا لاظلا لا: نوكحسعي نم (ىندعلا) مهب راوشةرفوبتو تغب سانلارثك نالرورغلا نع ميكي راشلا ىدع (تدر) «تسد
 ,صزو رن ل اغجالزامدكذ وجو ىوشم ربخزو
 نما ئامزواندهع دعب تام مويلالا ذىف للا: دلوانتا ال (ينلا)



 5( ىلاعت هال ةةلظلا تم دع ارهلر رولا نامل
 !ن* لطتار هل ىأ ذالظ وتو لاقل لس أ ناك (اةوهز
 ياثكام تدخر بك ياتو ىوثم ديلا
 5 3 .مهريغو“ .دهناو بسكللاب مهني !هذهلرطت أ اينلا)

 دارأ (باسأث (ءاخره مان رخعب را[ رطمأ) صروس ل لاما هلا
 (نيرخاو) ؤاوا جرش ر لاو (صاوغو) ةببمعلا ةيذألا ىنب (هانبلكنيط ايشلاو)
 |زاناملاط رطل ساإط ىوتثم :نيلالح ىسهتتادومغلا (داغسإلا ىف) نيدو. 0مم
 نطابستلا نمداكنيلاظلارظلسأ (ىمملا) يدوغنوحتساتسادنب ردود « دويود
 ةنازاكمإلا ىم ىريفيك ملقلار طابراو بلا ف ناطبش ا ةمهقرسوما ماوي
 لاءفلاو هر ناك نك (ىعلا) يدام-يوس ياخ داننات ٠ ناكسف نكاارام سداد
 | نوع ديو «اه لا فرطل نوكبب الخلل ن اى كاذ لال ةةطاسلاو كالا اناطع أ اطملا
 دوركسنات « اهدوددي :ربالاسات» ىع ةيلكلا ىلاعت هتدارا ناك نكهوك ابانيلع

 قوه ىف يال تم يما

 م متسفام ثسزاددركن ازاي ضر هدز لانو ف ممولظلا وعدو
 كوش ةميقسح ورنوكنتالللاظلا نميتحو من .أ ني جير منشرعلا فجري اخ (ىنلا)

 .ابدنالارشاعم نضر( ىنملا) < فران اهككقر ديان .« ىهدملاعزا يد ا تانإل
 وذ م نيمولاظلا نم الفلا يلع ىنأب الىتح ةداعو ابه ذم ضرالا ىف ائعشو بيلا لاذ

 (يعلا) هي تامز ردىراداشىنامءاك تام“ ىوسمولظ.ىاركتمإط ىوشم قراب
 ء|مسلا ىلا ابوسنمان اطل سمت نامزلا ىف كنال ةاكشا اوءاع هلابءاسمسلا فر مراخانالمولظماب

 اهرب مللت سدودوك» دا تسدزا نمدادةشب ثفكوإ ىراثم لدعلاب مك احلا نامل ومو

 قادم ا 0 1 0
 نايل سؤ ىوتم مكحلا ناوي داةضر را أ لسا عنا اعمار

 ةضوعبلا نا هلس لا دعب (ىنعملا) ونش و .صأ و ىرد ايزىاثثل

 ا



 فلا
 أودثم» ىودادىإ نا تسةغكن مح ىوثمهيلبغتو بلقلاو حورلاب قا سأ ىعقست
 تش رو ظفلنانالا دعلا بحساب ىلىلإعت قملا لاق( ىنعملا) جب ركدىمصخ ىون عصرنا
 امالك من نم عهستال تن أةلادعلا بح ساي ىأوذى_همديغتتت املكلا ارخاوأ قمت اولا
 لااسو هيلع هللا إس هللا لوسر ينشعمّلات« تم هللا ىشر ىل* نعني داع اعمانوكيإلاذ ا
 هيلع لافت ءاضفلا ىرلعالو نلا تيد حانأو ىنلسرتهللا لوسرابت لف ايضاقن ملا
 مهسف ىتح لالا ضغتالننالسر ليلا ىف اقتاذاكلنال تبني و كبل ىدجسهللانا مالسلا
 ىونثم ثيدحلادعي هاشتف تككسس  اةىلاتءاشقلا كل نيبتب تأ ىرحأ هانرخآلا مالك
 نامادام (ىنمملا) مي رومطرد مكام شيب ديابن وح ٠ روض-ردنا مصخنو درهديا ينل
 درا اهم مسخن » ىموك اخ اروش> ىف نأ سار مظب الروضم ا فانوكي) نيمصخا نمالك
 ادرتم هنوك ةلاح مسلما تا انضرفول (ىنعملا] ريكمر ا لوقمصخ ىبتاهونا »ب ريش دش

 وثم مخ .ر ومحال, همالكع مست الو مك اخايرذجاو ظغبت عرضت عمهاكمىأريغن ةئامج أ
 ىأىيطالانأ (ىنعلا) «نمشيرواسوراردرخ مصخ « قفاثدامرفزورمرابت نمل
 ةقاطلا ين_هعاثن /!ىلء ىلا ىمأ ىأ نامريف نم ضارءءالا ىأ هحولا يودي هردقأ ال

 نم مهخ ٠ تسردناهريتسن لو:تفك ولى ماكرو شم المسخ حو بهذا ةردقلاو
 ةجوناهرب كلوت نامل ا ناهل لن ديلا ءبا7اكلاة(|نعملا) هب تسن مكحردو اوتسداي
 دركن اغفاهشب هب ابسداب ىكمكهشنآد زلنا اك كمكَح قرهرءاوهلا ىهصختو عع
 جرا اللاةيدا يأ وس بريدك ةدبيسومو ناطآعلا هاذ (ىعلا) ياس تملطزا
 هركبو مسح ايونوش رب امنيه إو مانع ىلا جو لاعت لما نمتكتشا ةضوعبلا ايلا

 نكو ظفن (ىنلا ودع دركي مسخ عنا
 دين نود.دأب ل ىم بوما ىنعم ماب نا ىلع دعال
 ةشوعبلاةلامعةلابع هيمالّ عاملا أن اهلساةديستوص عممادءاوملا(ىندملا) ب نيرك
 ناهاسسب ظىم ةلباغلا لرد لو رارغا!قب رطتكسمامزلا لاذ
 ةضوعبا بكيل ديملاةددس(ىدلا) ماشتنمؤاروةرهراتشاب « انك
 زا نم ذل مشا تفك ف قم اكشمدجاو لكىل# مكسملا ىرجأ ىتح ىرب سا
 هوجو, نميفومناطاسإب ةضوعبلا تلاق -(ىنعملا) يي تسوادودزا نمزورنباهايسدوخ
 ماا مده آوجراؤق ىرتشم هرهفو هنبلغ سفن نمىأ هناخد سفن نم ىلفردكو "اهلا
 تالرارملاد+[نيأان أى أي اىءاوهلا الاذ(ينملا) هي رامدنم داهنزا هراربوك ه رارق
 .نيلصمش وو ىوشم ةصخلاراك اله ىأ ارامدىاذوا ىتعيبط ىأىداْا قأي*اوولا
 ,ةبنم بلا طاذك (ىنلا) «الءدنوجدوشدنآ ادن كح ادخماكرد



 وع

 1 ويرش اينانىأالىنافلادوجولا نوكيةيئاغصلاو هيت اذها هايل ملت ىأهللا
 (ينملا) يتساتفردلا

 1 0 .نكسلا
 ةيرشللا فاسوالاتالىزاهلا دوجولا» انف
 امل ىوتثم ءاشةيناثلا ةينر ئرملاوءانذ

 2 ك0 ةيلأحلا لالطتلا (ىنملا) ع دروظشرو

 ي..ةلسولا نيد للا( ىنعلا) جك ءوجوالا كباهئث لك راه درس شاوجسدنام
 ةقيقملاف قابلا: دهاشعهدوجو ايحاروءانغلل هسأرابطوم نوكيزذاعلا
 شييدبآ نإ اهلل ىمصصقلارخآىل ا ذك لبر ةحو قبو ىظواذئبلا مخ لافم دالا
 قابلا ماهل لاذ( ىنعملا) تسب هرم دوخ سير دنا يه ٠» تسينوت شه شهجو

 نا 1 أب ردت ما

 جو نم“ اخاف ناك 1601 ارطس يو اد تيد بأ
 دوجولا يناثلا ر طشلا ىفلاقاذلو ةمودعم هللا لام نا ة وج نمو در

 ٠ تسفزدش اهدرخ رضع نيردناو ىم بالدمع غيلاو ها لهو بي رغو بم
 لرقملا عي تيهذدهشلاو رش ١ اذهؤ -(يملا) جي تسكب د شم ديسرامب

 :ينلا سلحلاو قيقا جالكملا .ازه فيتا مَلوهملا تيهذ ىنعيدبلا نم
 نمسك !ةيئرلاهذمالسسو ملةلا دال نيكل ارسبلا اذه موف لعردقلال شامملا بما

 عب ةطيرب سا فرعلا لوم ذ هذلهفا بكر ارسالا هذ هرب رمق ىلغ هثردق مدل هنرمح

 ىشم زادك وو ىع هقمل شاملا عجرب .ربىتح ل شاعلار ارطاخ فوشعلا برات ناسف

 ىأراتناهجردصوهو قوشعلا(ىعملا) أ تاهجر ذسمرك زا الدنا الدلايايرديا
 ىو نايبلاوؤطالا ةبتر ىلا ةشهدما ةبن يم نمالرلفال اف هيوم +ءر[ن ما شوهدم قاما

 تاطلسلا برض(ينعلا) اةكنمادتسدر ارا هزشلناب

 'هرثاللاسولا به ذب كاينأرم_ةفا.هلالثات ارض هنذآ ف تاور دسم
 اك مقارفرداكو نناجؤو ىملامإا بؤ زو لاسوالا دعت نكو هضف ا ىأره نبأ كك ارداو
 التيرطغاقارفوؤ حور (ىملا) يد يمرشوج مديسرشرأ ْمزكذ وج هديب
 مقارفرد»ديدبواإ» ىم ىمترفو ترف لحو رئثىالاناا ىأارامزالحو رثلسوأ
 ةدورب وةيارح قار ف ىأرنماي (ىعلا) يدرك ز ابوكدوخ ىزا ادوخاب درسو مرك

 0ث قيوم اذن



 م لوغب ولثعأ ديقيقملاهقوشعم
 ارا للة اجد(ينا) عدبدح

 ايدل تيب انبلو نلف كاذك (ىنللا) هادخ ةنانبلاط اص شره
 |ةناتبل اهل هفوصول ةغسلا ةفأشا ليبق نما هلا لقعلا اذهوأ لام

 .اسلالةهلانيطوءامجاجسأر

 ترسغنو نشعلا دج نيطو» اج اسرتي هذأ فلانا
 1 ةةانكو هين شملا سيب بلو حو رولاس لعلالو

 .َهاآَذَح هللا ضرايدارأف (هوس هوست

 (قشم لسضفدرك »ف ىواثم نيطلاو'املا
 ةوذي زم نكل اغيعشهناذدسح ىفتاسنالا ناك ولو (ىدملا)  لوه>و

 ..+به يل نمو ءايفلا ميغب

 ايم لعيالىذلاوهلو هلعاو
 :اكف لابط او ضرالاو ءاعسلا مسخن ىذفلا اولمشو مسهي سام ةغلابم
 اولا (ةنامالا انشر نا) باز الا ةروسف ىل اعنهئلالاق ىلاعن ةبحم
 .اهكرتو باوثلا نم |ولمف

 ارم أ درك زاب نوكتف ةشهدلا نمل ذل عمجراو ئجو ل عنى .ةزممل اًدهك اعجوواس آو
 لاسو رن شاعلا مهفنلو رصلا ىلا هنأ يشاعل ا ىلا قرشم لانس تافنلااذهو ارضاح

 ذقاثلاتيهذأ امل (ىنملا) يشلدوداج فلام جفا لكف م شلكو بارد دركرستوح
 اىوارا موالي ىنارلا ىلتلا !ننهةثازل باه ملابصلا لفعل او ىنابرلا ىلخلا اوأ ىهلالا نشعلا هللا ةناينيدارملا لومي هلاك بلتالو حورالو يل لانه قيل

 نيطومام ةسبنر ةرملا كلن فدا
 |هركيف ءاذغ ناورملارثاسل قبتلو مهاكبرشتوللا: تنكح اس موق ةقاندا«حاصلا ا لقعلا باو حورونيطو ءامهقا

 ةلومتلا ضرأ ى لك اتاهو رذفذب يكل هقاذناتءزهموذاو) هوهةروسقرءارعشلا ةروس | قييلالج ىهتتا (عولعممويبرش مكلو) ؟ايلا ويعين (برشاملةقاءذهلات) حامل
 هيودل حاصلا لفملايوهلل

 ئمالصاملا كيناتا مها حسد اسدجأىهىنلاهقاضرأبمو ذهخ ىلاعن هللا نم مكسا ة[يموأالا لسقلاو ىلا نشعلا اذه موفابمسوالوغبف ةسيناسوراوتيئاعسجلا ىوقلا

 لرضأ نأ الا لضف يملالإ ينشعلا لسعمم يسب ةردغلاو دولا لهأو لفشل دئازتاسنالا
 ةدايز عمدخل زو امني ىذفاره مولظلا كاف لو هجوم وامة دإ
 مان ق اشملا مهمو نيتذسل انين بف صتم نأ

 هنا يلع أ هشرو دعب مدآ (تاسنالا اهلمجر اهنم) طخ (نقفشاو المعين انيبان) انطنو نم هن ايف قلن نإ (لإبحلاو ضرالاو تاومحإ !ىلع) باقعلا
 | ىهو نامااةقيشح ىلاريثي نيد مناة يلالج ى وتاب( الومج) دحام هسفنل ولا ناكا |



 نءلاز وفلا ةرسفدفو مسظعلازونلابانمربعوتلا
 ١ ىذااوهملالناو ةطيباوالب يملالا ضيفلا لرب نع
 أ ىونمم لات وهل او مواسلقلاربسغنلو سفن لسهج نملوهملاوهربسغ ل وعص نب لهاا
 أ ينرأ لش ىملالا ىشملا هثمدأرملا نأوهو لكشلادبصل اااه صوصملا ىلعو لها ناسنالا(ىنلا] < راثكردىريشضركوخ دشكى و راكشلكشم نيرذناوا تسلعاج»
 ,رلا م رقلاوةيملاالا ةبحلاداطص!هفعش عم ناسنالا ىنعي هردصل هبصواعبس نضتحا
 | ةيملالا ةبحلاةير امي هلع مدعل قشاعلا 1 الك دسالا نأ شب هليع مدل عسبسسأ ير ا ديصك
 || بنرالا (ىمملا) مارريشعديدو نادي رك« ارريشىدبشكر ةئراتك ىف » قرم
 دودنامالاةب راهق لعواضاسنالا اذكر و عبسلا بنرالا لمولءردصل عسيسلا بصي ىثم
 أ لابجلاو ضرالاو ثاومملاك اهلج نعيأو اهلمحامل ءايشالارئاسب هلمك" ةيملالاةبحلا
 :ه دو ناجرودونرب و تسملا ط9 ىم اهم اخى أ قفشاو
 لدملا نمدسخأو لظلرظلا هحو راووييغتللاطناسنالا (ىنعلا)
 عم ةرك ةمبرعلاب4لاقي ملا «بعلي رؤ دمئكتلامإلاو سيلا فاكن

 نأومادوجوهدوجو ىف هال ةادمليضتأ يورماباكن مبغرأو نسحأ ملم اذه أ نك هريغو هسفشلاىلاط نآئراو صوسل14> ناسنالا لوغب هاك قلاوهن هفطخ نم
 دستقملا لم هسقنا لاذتلا انير مدقا ذملوتةلا دل بنأ سم نمارعتك 0 نمل لظلا

 دار اهلدع مرالط « داتسوا اراملع موا لهج» يرثثم لاقراشأ اذملو تامل ار ارا مدا هومر بني لا الج وقت «راذك
 ه.لصياد اشرتالا دعللر اس هلظو اذانسا مولعلل راس ءفئثل اظل لوجو (ىنعلا] هياش
 ةأتساراس ىملالا ثعلا بلاطو دح ىدعتو هسفن لهج اذا نا الا ىنعي قارغتسالا ةيثرمل

 زو امتي لو مهسفنأ اوملعتول مترك ةوج م تاةرال عج لع
 5 , 'تسدإل ىوننملاقق ةمقلا ىلا عيجر مث ةغيفح اوعي
 تول لاذ قأاذالثاق نش اعلاديٌدلسمنامجرر دصد اطلسلا (ىنللا هش مشخب مدنم كدي
 ىلمتلا نمهسفن بيغ ىذا ا نالامورهيف مقنا ىأ سفن هبهأ هسضن بهذ ىذا قشاعلا اذهل

 نبا دوس هدير :نوح و ىو رخآ اظنهثلا هيهو اذ الا مالكملاو سفنتلا ىلع ةردخ اقبن"
 ىتعملافابح ىبندبلا تيماذه نوكيا ل (ىنلا) جي نمدرآو ردكدشاب نمناج ». نتهدرم
 "ىلا برغتلاي ابح نوكي ةبناسفنتلا٠اوهالا نم ندب نوجا ىأ ىلا هجر اب حور حور
 :نابس « ملتحتتاجنيزا اروا مكنمإ) ىو ةفاضم ل هحور ةقيفملا بصي نوكنف



 وكر
 كانامشسضعةبفاشالا حو رلاءده نمو شاعلا لمجاانأ (ىنحملا) مشت

 ىلع ةيئايرلاةشهقنلاو :ب لالا ح ورلا اطعلا لباقناف ىناطع ىرتىتلا ىهابهاىتلا ج ورلا
 مردانداجو ىم ةيناوبحلاحورلل اطعلا اذهرسيالوماناطمالا ءاءاطع لمح الىرق-
 نكي ىه ىلا حورلا(ينعملا) هي تسود ىوكزناو الساكت ابن امهزج م تسودىوردنبدن
 هاوسام رتب لالا هله اهل لسحصاالو بدبحلا هحودكرال هذ هللا لبق نم ىتلاحو ىلاىتسعب هنا نم ىهىتلا جو رلا كلئالا بيلا هبو ىرئال امرحم

 «ايتسودنياراوباستمدرد وى م لوغب
 ع راضملمن (مهد)منشنلا ىعمشدألا ةادا( راو) جك ارثسولا

 مي باصنلاك ىشاعلا/ ذه زن نا قينحلا قوشعملا لومي (ىمملا) هدسحو ملكسشم سفن
 هريشق لري فيطلا بللا كاذكحيمدسلاحو راو ىدبإ .1قوذ هدوحول فيشأ
 هديمرناجىاتذك لف ىونثم يسدقلا حو رلابللاب رىفاسغنلا قاس جل ارششلايدارأو
 السلا انلصو ناسحا باب انمتفان امج نم رغلنزابد تب رهو *الثنإالا بدسإ . | جو را شوهدملا ءفّشاعل ناهجرد .لات(ىنعملا) جالصلا ميداشكزداراملسو »الب زا
 ةقيقطم ا اهكلوناهردصت ال نم ةروسلاق سناك ازاثب اسالا هذهوانل اسو نملعنمتال
 هرامهامتسءزبكا « تايتسوىدوضيامدوخ »وتتم ىيةملابوبحلا لبق نم
 متي (هراهه) ريغلا عم ماكسنملا ةاداامدووح ولا تلاءالنإ مشب (امدوخ) م« تاىعسه
 لساال ”لدوجو نالدوجولا اشي قئاللاو ركسل او ءانفالا كب قثالل انال اندوجو نمركسلابو دوج امنوكننناىغتماىأ كلركسأو ل .[/(ىعملا) ادن عج اهلا
 اننالاةدوحو نم الدوجو امم اد وشاءايىناثلارطشلا ىفلاقاذ هلو اندوحو نم كدوحو لبهأ
 أرظنلاباننيمويمسم .ةلاس الاكل دوجو الن ىزاحلا ةلدوحو ىنغن كيلااش رفاذك
 هللاقا !فاسوالا نم ماض اذاالا شاعلاب باطحلاا! ذهاب الور ابتعالاو

 البتامزلااذه(ىضملا) مي ونشوكميوكهنهكىاهزار هونبف نم نامزنبابل
 تادهامجملاوت .اهايرلبهبلق سا ذا ىش اعلا نال عمم ةميدقارار ارسا ادي دج اد.

 قئاذحلاورارسالاءاداو كارد  يلمردغتال نعي ىناحوولا سفنلا لسه نورغنث ةينامسملا داع
 ىفاححرلا سفئلاو ةينابرلا سن لوغي هناك قي, ارنا ةفاح وعر وظب زسلاوهو سغنلل| اذه
 أسس سلا ةناح يانج حورلارول ةيسنلابلفعلاو باقل ورهنلثمهرسو هلع ةغيمملا ىف اناا حورلاوأ

 فرحو



 لفع روتر ولا لئسرارسالاو قلسعلاو ىنامحرلاسفالاو ةهفئلانج ررااره فرحر
 :اهياممتالعفي زاررهب اشكر مدنيرد ىثركىب شوك ف وشم ىفاسنالاح ورلابلقو
 نذالا رواد قاض فال أوال اذا مارضنا نحو (يسا)
 سلا اذه عافسا ىليردنت تح اشباسق لنج رس لجالةينأمورلا تذالا ماو ةيذ امسملا

 هايسةردع 006 انزا مكفإل 3
 بارثما اذ نان بارتل ا نمىفدآ سيل شا اعلا كاذ (ىعملا) هاتفزادرآربرس دش هزبس

 قاريوالاب«سبلتي دوجولا ىلءانفلا نم هسعأر ءرحّنمىأ ابصلا عروش
 قورملابلفاارح ورلاةراشن ن مناولولا قش اعلاه فيكمف ةسعرنلاراهزالاو ةرشملا
 نانلا كالا تايلصتب ى حي ىوالا قي رطب هافنامجرئارارسأ .أ ةفرعمو ناجالا نام لريسدبال
 كلذك (ىنلا) يباتف انوحخ ردي ناهسوبو باطخزكدر بك لوك قفا قرشم
 اع انقسابسب هانوللا .أ بلي ثاسملا
 ترسب ن شاملا فيكس سيشل رك مهيرخوو مهدودسخا !برباسحلا

 تسيناعداي زك 9 ىوتنم بيعالالف شعتناو هحور تبيح اذان قوشعلا لاصو
 | نم فدأ سيلا قشاعلاو (ىنعلا] وييسر ترخاوروسوا ميد » نكمازا دش
 توصلا نحر يطااو سواطلارريطلاماسَرأ كوك نكرمأ نمهناف ءاوولا ىأ حيررلا
 ىفى أر ويطلا ثانا محر ف لسخدو نكس م أ عقسا ل هنانرويطلاروا 6 ذةغطن ءارهلاباثهدارأو
 اسوا ناكنامب ربا كسر عظيذم انا ماحرأ ىلالاجرلابالسمأ نم ىنما ل دياكم هس
 ىنافلا قشاعلا عال فيكسةريذحلا ءاوملاى يلب اسقلا تناك اذان ليالي نار سوات
 هتاتناك ذقن ٠ دالوزادوينالئسوركز وك كم ءاوولا نم ىفدأس يل هنأ لاسؤلا ثوصب
 ةقاندلو ةدالولا ةهج مهنا لبجلا ىأر عا نمد سيل نشاسعلاو (ىنملا) هما ز مئات
 دانا ىلع (دازي ركيدهقان دازئنانءوكتاتدالوتهحزا) ءريدقتةةانتدلوذقاذل كانو
 مدديانيوداز ىم ام« مدع بامت[ةرذكبهمهنيزإلىم لوالا عارصملا ف مئانىلا ةذو رسم
 الع دليلا لسأ ىأ مدعلا | ةيامنا بلا بوعأ نمشاف لبصاغنلا عميج- رنا (ىنعملا) يمدد
 مدعلا دار ليدوجولا عئتمهن /قلطملا مدعلا مدعلا دريلو انتو انفو دوجولل «تأ, لو ام ظع
 فيكن نك أ عاقسالةاباقو مدعلا نم «ىجي اهل ناك الف ةنبانتلانارعإلاو هوى اضالا
 اذان قيقا قرشعلا نم ضيغل ا لوبقدادمالاو ضيغل ضف ملا دعتس لا ىشاصال نوكبأل



 (تدلا
 (ينما) يداتفرغنادوهسدز خرج رمال داش ا شردبي عبو دبمجر ف ىماذهت لع
 هناكم نم طنو ةايحدجو فلج نهتم ءأو كهممالك ع سال ناهسر دصل قشاعلا نأ لعأن
 اد أ نينرجموا خخ رجردق ب رشو ءذو دعم لاح: دهاشمب 'رسناو هقوذو هنو ش نم لرش

 ىوتيدوبعلا مسارلاب رجيهالوأ اءااركمشدوجدلا ىف همادق عقوو نين
 فعلا" ىبجناس ىف اذه يك قوش ءمركشو انثبوا ندروآربو روش روس و شاع دمك شيوخ ابق
 أزايكركش فاطمارتاب لح ىاقنمىا تفك وو ىم ءثوثعلركشلاوءانثلابههجوتو نشا عال
 نآطلسوهو هئوشعب شالا +بهلارويطلاناطلسمسا(اةنع) يفاتهزكزاىدعآ
 هاا دور لسرلا ن اطاسوهو لماكسلا تاسنالا نءةرابع هنوكى ءقملل هفاشاو ناهحر دم
 ناسالا نا لطف اطمفاةلبج هنكسم مسا مودعم مسسالادوجوم ناك ةبساسنملاهذلب و
 مسرلاوتاذلا عود_همىنملا ثيح نمو مسحلاومسالادوجوم ةروصلا ثيحنم لءاكسلا

 (ىعللا) مهدوسو قاثعلا بده اشي ملا تاغسو تاذالب .افساا ىف 1
 نمابت [تهجرهق دا فاطموراطح ورلا اب ىتلسا» امنع,

 يائاذا هراؤشاسلالاحاذهوربةملا اذه تح رف _لزدقراع عمى :
 د ذارسىازط ىم كرك وهنأ لم ين اهبلع هير لشن ىأرو
 ناك ب ويمشي ىنعيب ايقتاصرعلبةارسلاب_(ىدلا] وشم هاوفندىاو دع
 نماي ابحي شعلا نيلونفم حو رلىطعت نأ اذك ناومآلا ىجضروصلا ىف هضهعت ل بفارسا
 ىدعلاة و دعلابساسدوصقم ىأ ءاوطتذ انوش حقو كعمىأ قشعلا شعت
 | قوشعم تنأ لوهةوأ ف اضلا فحق شعلا بح اسس يناسثلاو قوشعم عمم دسفملا
 دك مهاوخ شوك « متدادىهاوخ ك تعلخ نياؤا »ا ىواثم ضحم قشعوه ىذا قشاعلا
 | لبق يهححرتو ف ف طلت ىمياهاب | ىنيطعت نأ دب رتل والا ةعلملا( ىعملا] مترو درب ىسخ
 فالك فسأو انذأ ىف ةوكر قا ىلع ىأ ىخ ةزور ىلض عشت نأ بالا ناحالا .كلعن
 ادى دجرك لو ىم كل اسن اي دعب نيكسملالساونت كنارجه امز غلاب ول وه ىذلا
 كبلفةوفس بسب ثنكرولو (ىعملا) « نم لاوقا نكشوكر وري هدنب« نم لاس تود
 ,باطعب اذ هوىلاونالعقسا دارعلا قازراب ىرارسأ ىلع علطتو ىلاح لهن
 هلام مالعا ةطساولا كنب هلا ثي- نم نكلو ىينبشما قوشعأل :؟موه ىذملا قوشعأل
 وهون شوكىو ز راز ودب رذر دص اراب نارازه دصإلو ىم قياا بوبس لالمابهولملا
 ينعي ندراط ىتمثلع اقسال قوشلا نم ديرفر دص تنأأ نما. : م فولأ نم عك( ىنءلا هك ديرب

 اهتلعف ةصرغلا تاهح آل !نكلو نازح الاب :ءولمملا ىلاوح كان ذأعام.الاريتك ىلتعربط»
 ناسا (ىنملا) يب رت ىازفاكاب ياوم ب” ناو هونفاغس ا نورن يعمم نآوو ىء

 ةزافصاو

 1ث



 نامثتاغصلاوءامس الاي |هنملا يلا قو ثعلل ىنعملا قر قا طل ادوسولل» 1م لما تسسم
 ٠ تسشزمالامنوج هكون ثالؤ او ىم لافت هلا رقع رشهاتثلاو حدملا دع( ئاسعلا
 |وهو هام ب_>ريقملا اذه نم عمما لو أملاعلار دصام ( ىنملا) هب تس نمشي زرخخآو لقا
 الربو ءذوخ نمرخا مل لد هنا ىنديدايصلا فو تسشلا نم تصلخ اء ىف
 ايندلا اسبح عوتولاب تقي وةيتولا بيس كئمدخ نعدع و ةيرغلاراتخاو ن طولا
 ايناثاو ىو ثلياا لو ولا بابسأ ترن واتغرأ |: ىرو حو ىركسف نمار خر طن ةرخآللاو
 بيباحلا ديساناسيناث عماو (ىنهلا)>هتوستفل مسج وسن هك« دودور دس عاوتر ثا

 اناب وكم ماعتضرتو

 .لارا.هدحأ ىأ (ةثالث) ة ل (ثلاثءئانا ١ اولاق
 .ىلا ةيهولالا اوفاضأ مسهناب هللا مهرفكسص نئدلا
 1 لاقمناك ىمهتنا تالطبل اب لغعل ا سيل مكسر نالدكلا

 تكرتنأر ةما ؟مهءارهااو ذختلا لف ءاوه هلا 5
 عتب الدأ ى ماعلا ىلع بجاولا نال ثالث ثلاث

 ثلاث تلق ىنعملا ةهج نم ىنأك ةبملا ةلصلخا» أراطقهوجولا لكنم قو عا اريغ
 اراب تخو-نوج اعب اراك الرش ءأيىلامت هريغراشخا نأ ضيا ذ

 معأ الان وىدوجو ةعررم تةرتحااىلاعب ار( ىنعلا] مب هعبارزا هسا غادن
 مالكة, !ةأرلا نم ةسم اخس ةأهسملا ءأرل!نيب زم الىأ ةعبارلا نم سم اهلنا

 ماهكا رنوخ وتلا اكرهؤو ىو رثألاردالاو مهغلا



 نتف زشعلا قيم ىأي راهي يح( علا] كن مشا يشيد شاي كب
 ىء اننبعأ نم<كلررغب مالها تلو تستنا | لعف بارغل اىلءامدثدجو

 ىئالك (ىنسملا) ينمزرهراساثدهاوخراز ه ن او ثسدعرنمثغك وف
 ناباصملا نم بلطي نتحتوصل الهو دصرىئالك لوغتو أ دعرنتطارشوسلا اذ_هوأ

 (قنملا) «مكتوج م ركدأب ب ركاب هنت هيركو تفك ايم نماو م ضرالا لعرطع
 ةرثكن مف ”ور نان لعفأ فيك رجام لوفأ نأامإ وم أ ناامإ «اكبلاولوغلا نيب برطضمأنأ
 ىونثم نيتلاحلانيبارضمتيشبانأو لاملابح لوغتنأ ب لطتو «اكبلابلطت قوشلا

 بح ثلقدا(ىملا) جيان وركسش مكرم ركب روماكيد درك توف ركب رك 9
 اسميينل طا تايثالا ىلعردفأ الىفآ لامار ىت أ وركشأ فيكت يكمناو هاكبلاغيوذي اح
 ا ١ مثلدورغةديدزادتت ا ىم

 ثىنهسفرص نكمو مظم:ل ماهخنسالاو نيعلا نمى عتامرظنا ىرعتو نيعلا نم همي بلف
 نباؤطانم ىناثلاعارسملا ىلاسرفلاة دعا ىعورخ ىف فلالا ىهوءادنلا فرص ىدانملا

 ااذر كلا ار(نتلا) في رش مسه كود مسه تسب رك و المك « فيخغنآدشردميركو تذكب

 اضيأو نودلا«بلع هنا ةسبترمداكبل ا قع/رتويتالكتلا !ذسهلات فيعضلا فيفغلا
 اراخجلهادركه ةلح هوهو ىاه دمآربتا دن شلدزلا لإ ىو تمرض نم عمي جوفي رشلا

 .ابع نم اكحوهو ى احس كلك
. 

 زر دوج هد مهرد»نزوذرم هزيرالشا دشوا كنرمه مهره ىمريبكلاوربغسلاو
 ءاسنلا كانه عقجاو هقوش ةرثكنماورئانر نك اباوراس هثءاشب دليلا قلخ (يتسعلا]
 .اونينالاو عزفلاو عزملا نماورهظأو ةءابقلا موبتوعم تحاك لاجرلاو
 |ىنملا) نيب تدي دئارتمايفرك م نيمزاي مدن[ ثكيمناعما ل

 ىونثم !امالعن مةمالع لاسحلا اذهناف ىرطت ان ةمايغلا ىرتلداضرأ اب ضرالاءاهدلا
 لفملاربحت (ىنعملا) «لاسوابرتبمعر!قارفات « لام هوت سة شم هج نيك نارمحلةعلا
 ىشاعلاىنمب لاسووأ بمعأ هقارختا ىتح لاما اذهاموىشملا اذهام_ةنلالثاقر ةاعلاوأ
 الئانارضمقبزلفاعلا به نالاحلا اثنا لاسول!تقووكباذكو قارغلا تقر كب
 برقا مسهمز اعلا تا لعفلاسولا ةذورب نمو بمعأ قارغلاران ةراوح ماكيل له سفنر
 لاسولا نيسورام نآرلا ند عمدلا نااذه ىلع دهشي وداكبا او نينالا نموا ال هقرش هم نم
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 |ةءايقلا لوه باك كغلاأ ارتاظةابقا يتساعملا و

 لاعودابط ىم هنم برغأو. بيجر ماو بير غاذهوممسج بايث قزم قشاسلا لاو أ نم
 ىأ ىنج انلاعلا نميزش اعلاوىشعلا (ىنلا يب ئاوبدو دودانف وردنا ه كاك ارو دع
 لهأ ىلع مارح ايندلا لاق, اللا هيلع هن الذرخ آلارايندفلا | تالاحلرياغم شعل ال هأ لاح

 نعم قفا دملا ىو فاه لماما امبهالكراينالا لهأ ىلع مارح ةرخخألاو ةرخ آلا
 ىئثجاو نوتحي اين فا ملاع قال شب فاي اسملا نافنوثملا مام: نوعبسوناسنث اى

 تطسإلا ىم مهلاففأ ىلع النا مهتماورالا هلو ىلامتهلل ايةفرعمةولفاع ةةيقطسا فو

 شعب وخشؤشملا (ىنملا) يي شارمحرد ناب نان اطلس ناب. «شتريح اديب تسن نب
 ورااورا اطنىاادسيب ييسر تالاح

 ل ىو شعم ترك : شاملا نال شعلا لا لوسولا ىلع
 01 مبراشيب ىدن هت هاهاش تخت

 ك 00

. 2 
 هياعتاو لوسرلا ناانالوموان ديس افق باحجأو ءيلعانأ م لاق ىه نمو هللا لوصري 2

 جطالسلا امان ةرالجست رمى شاعلاو نثهااتالوثعاان 1 نوكلاسأ
 3 ٠ عام-تقر ْ

 در الجالءانةلاور ةفال ساولا شناعلا اذه ىلعف عادس ثلااو ديقو مارأ
 م مدقاجتآارر ةءهتك شرد م مدع ىاير دو ثعدشاب هج سرإط ىم نيماضملا نيذهنم
 هل فرصتالىأ ةجررسكق ثعلا ىف لقملا مدمل ار يوه نوكيامةةيشملا ىف قشملاق ) ينعلا)
 نيزو دش مولعم تنطلسو كدننإل ىوم ةروكممك ارداو مهن لحردال قثعلارح ف
 نيذهن وو عادسةئطاسلاو 5 ابراج ةيدوبعلاتلع (ىنملا) يدش موتكم .قساع»دربر ودا

 ثلا ىوم



 م

 ةيحسصلاملاو نانهتاذدح لق شاعلانالاروتسموامو دعو أمومة هلاراص نيب الع ١١
 ن !!نياله نمىتع قش تاذف قشاعلا ىذا دوحولا نأ نمةسيكوامملاو

 :ىنأ لوث هيلع قد سو اينافادبع سعت هيلع

 ,رحاورادقالا نمو دبي اهفرايتخالا ارت هفهلل
 مشا درباهدربنأث_هزئث هه. ىتشاديفابز ىتسه شلك 2 ىم قئالعلا عطقو تائئاكدلا

 هذه نم عفريوتح هتبمجرهطظ او :ةيقحارسنملاقو انأل ل مقل طلادوجولاّتيل (ىنعملا)
 :لنادوجولاةيشعمفراملاةناف ارهاهل هاذي بي و «بجتادوجوملا

 :دحولارس مهلرهظنورهاظلا ناب نيدعتسسلا لالا ولون سة
 (ىماا) «تادبىتس وديركيدمدري تازاىته مدىاىنوكمح رهط ىوانالوموانديسأأ

 مذلكلا ىأ دوجولا ىلا بون !سغنلاا لها مهترنم ىت-ه مالكو ا ىت_همالك ةلزنم مهلالزنم
 هنرهطا هحو لكب و ةةلطل ا ةدحولارس نم هتلقاملكىزاحلا دوجولا ىلا فاش ا ىروصلا

 ىنلا الادب راسورخآ ب اسص ءةطبراضيأ :بويرلازبسىلهنايبلاو في رعتلا كلا بسب
 رعج«ابلارسكمن ا دبنوكبنأ نكعو تآ اينما ما دينا ىلءرسلا /
 نوخ ولاقرتلاحنآ الارداتف ل ىع .رسأآ نيمو اس هتيشذ أىذلا ىئعلا نأ ماو
 لاقو لاح هقوذو ةغقتلا هوى دعلا ىأ لاذ كاردآهك ؟(ىنعلل) ب لاحموتسلا هنت
 ثول نههبح | سرهطي ىتح هل ىعمالى ذل املآَو ىو ال اَحساب وشعلارهظب الفال ين

 ءام نوكي الست ديا عوهىذا لاقل اولاماو ىثعلاءاممالارهطبالو ىزاحلا دو ولا
 ابرج نمإل ىع لال اولاملاب معيال و ثعلا تارهظن لاحت مدللي مدلا لسغنالارهط*
 ىلا ذ اهللامر حت نك الن ا(ىنعملا« مهدىرد سففردنا بشوزور» رحم شنايبادوس

 بيات |ىعي ىدوجو صفنىأ ص فقل ل سفنت ارا مواليل تنكم باس أو مصر راسأ
 تطمإل ىملوغبو هدوجووهحور بط اذصخ رمش ةيأ-ارارسأ ىراك-لاكل وقأو قللخا
 هةولاوركسلا دنا |(ىنالا)  ةنضتواهي هجر يناج ا شودو ةتفشاو ىدوخب وت سما
 نونإلا لاك ة بتم تغلب ورتغو تب كتم بناجو فرط ىأ ىلع :حرابلاح وراينوثلحاو
 لفغتال (ىنعملا) يىرحمنكبلط هج ربالؤا ٠ ىدىرانريراد شه ناهو تاه ىم
 مرح ىلا هجوتو كما قمن م طتئالوأ قوفلافندعست الكل سأر ىف كاتم عج اومماو
 اهل محتال رارسالاو عايض وله م غارارسالا فثكنال لرارسسا ردو مهئلّدعت_م
 هرارسالا ضعب نع ملكمتي هنانركسلا هيلع بلغاذا الا نيوخالنيمالاو هلياءانمأ الا
 (ينعملا) ينادوانرىرتشا هفا هللا ونابزمداشكب و ىو وشال ىم روعش

 قلاع



 طخ كنال ثنو تاركسوؤشاع

 .اكتالف لركسلا- تملك اذا

 (ىمملا) ينانمتادئاوخرتلازيجاب ه نازدوكوازازارز نوجول ىوتشم بناجالا

 ليجاب لوقتو ةقجر ابق نلوءاعحلل أت هيسشفي وهلالدو هقلارس نم ماكتب ناسلا نامل

 راسن سح هرتس نمايأنعمو مغاسل نع ملكتي نمو رارسالا مراح فاعل ةيع ادرتلا

 ٠ تسرذ كهبنب ومشي ردهجرتسإو .ىوتثم لكشمرمأ قشاعللرسلارتسناف مولع
 اراننوكي نطقلاو فوصلا ىف نوكبأم و شعلارسر .رتس(ىعملا) ب تسرنادببواشيشوب مدع:

 مرجال لاحت قشعلا ىلع قشعلار سرت سازكسح رانلا نكطقلاو فوصل ارتسيالهاكىأ

 شرس ات مثوكنوج إف ىوثم رهط[ نركنر ابهلتدادزنامهب راثلا ىلضتى تح ستالك
 هسارعفريوثعلا ارسع أ ةمخا ىف ىعساال (ىنمملا] © مسن اكل ءدوحدرارب رس م ممكت اه

 شوك وو ىونم سلما قف بارسشنأك ايس بردا نكل تدبلازوكس بح ىف :وبحءذه
 اتوكتنأ ليقوشعا لوقأ (ىنملا) هور قسمثخ ديانات و وركىدركا كش ياز

 بارش ناركسؤ شاع ىتعب ناركسفف 1ك يت دال بهذا اكو ىنعم فاكلارسكيورك

 (ىدلا) م نم ماش ز امنا عزررراب «نمم اشف يطل ماجزادي وك و ىج كرهظي شعل ١
 نمانأ هلوشبدارأف برغل اةالص اراه ف سنا! فيطا هيرشم اج نانا التاق دعلا

 ىلاانا نعي توللا ماش زان ان مزور ران نمو فيطلمسح قداصا !يشاعلا فيطا هبرمث ماج

 ديا نوح ىم فيطل هرش ماب نمح ورل ىلع ضيفأ ىضملار اهلا فسن لم توملا ثقو

 قرسيا بورغلا تقو أ دان( 1) «« نمم ادمان هكءداو شعوك ه نمماجددزدوءاش

 هلوقأ ديما قرسيل أ اذاتولا اىنميت أبل فور غنا ىئاج ىلا عجرا 4لوفأ كاب

 برعنازو ىوتثم نفي قيقا ثيح نم همابوتأب قوم ناف ىدوحبو ماج ىلا عمجرا
 تعضر بسلا اذه نمو (ىنعملا] م« مادمارروخ ىتسينىريس كاز «مادم ماندي

 ناك ماودلا ىف-عبارشلا برشبن ل عبشالو ةغارخال نال مادماوغو اعما باريشال برعلا



 اعلا اذك هيلع موادي نك هرشةرثكو ماودلاما دم
 .قشعإو ىمىرخأو ايندديطف نوموا ديو
 قشعلا قيقونلا مادمو ىيغدتلا بارت بلقلا ةرامخزوكف (ىنعملا)ناشوج ىنهي(ذاشو)
 مادممس,ولقىف را 0 ةودكرخ

 بلطتالنا ان ىعملا) منت
 امابواقي ربا 4ندبل اوابارتش جو هرلاءأم ىملالا يقوتلاب وكي ا

 م ةوش ىسمل الا شعلا بلق نم لكون ساكو

 ءونرب 9 ىمباوسلا لعأ
 1فاسةل شح (وغعلا)
 اوتدقرو

 ةناسقرتناكف ةر
 8 ارمريخ نآس ربي عم نيرا ىم اهتاذ نما وصترنكيولو ةغب

 نع .اقلاوهو ةريسللا نم لأسا ىنعما اذهىفو (ىنسعملا) يئارمربش ىد» 5 نيتحا
 |ضديذا ول لصالا ب بنعلا ذكب ئعلا*ام ىهو ةرب كل تي أرى قرصا
 رع رق ا علاق تاحدلا

 تاياذه 0 واكرصخزا 00 :نم كر ارم
 03 تسي دوت زر قاوح لبو هصشط#كب وم هقارخئذلا شالا ةءاكح



 للا
 . || مسيل ىلا كلا ذود أسما ىلهانو راصد حاو ىف( ىعفلا) يب تسد ل ضوراكز وردا حب
 دوخم نيمزرب سمع دركه كش سنو ى م تسأهدوبف نعت دبا ىلع اهاسو ناز
 نم اريك ض رالا ىلف لعذر لل هةشعىتفلا كار ىنعلا) ينيك شملوازدراد ارح
 لوازا دعو ىمهبسوا دق قشاعال لسع ئثىالالؤأ هسفةنشعا !بيذءتلاود نشل
 : || فرخ نوكي ئم ىالم الا لأ نم قشعلا (ىنعملا هكدوب ىفوريب كت آةزيرك انودوبىفوخ ارح
 هللانانوا :ج ورغلل بوسنمىأ ىفورم وهىذفا لا ذرشب ىتحا مالي ىأ
 كشرزا لو .دنآ»نز شي فوسر ىداةسرف توجه ىم مهةمبلبئالاب قاشعلا لذي
 ةأرلا كلن روش لسرا هتيوبحت هلاح مالعادارأ يذلا كاذتا ان(ينملا]«نزءارتشك

 فينا ردمك مشتاك شن تزئو:رو و ىم اعتامتلكه دح نم لوسزلا الاذالوسر
 ءأرقل هلاصامالع اةأرملا بنام هلسربلا بوتكس ى غلا بتاكب دكولو(ى عملا ب شيئآ ىدناوخ
 ..-ءلار سكت اشارعاةزمهلا تشن ضارغالاو ءاطغءاطمل أر مب ىأ اًذيص هيئان

 ٠ انولا ىف ىتشلا له جولو ( ىلا هب ايس ن آى شكري كرا دىدركك يب ارابسرو»
 أ ريرك هعقرإل ىوتشماب اركعمدوسأ ابسااحير اذ راصار :رثكن مالوسرابسصلاعير

 ٍقرتح الريم حانج اهطب رولغعترلا(ىنملا) كى نوس هعقرفتزاغرسرب « ىتخود نصب
 لاري بوكعم وكم عجر لاسو ايما لكيت ةعقرلا تالك ةرارح نمرمطلا حان
 (ىنعلا] ب تسكش تيارارهثيداركشا هدير رهرايسىاههارإلو ىم مالآلانم

 ةريفلا تريكو ةاقالا او لوسولإت عئبو جالعلاو«ةفاظل!ق رط تل  ةيهلالا ةريسغلا
 هراظتا مهىتسكشب شرخ؟م راظننأ مُكِسْنوملزادوب 9 ىم هركفركس ءمءةيهلالا
 مغلا عفدي هو بوبا لا سو لوصح ارظتتم ناكهئالر اظنتألاالوأ ف سنؤم ناك (ىنماا)
 اراثلانمدشأراظتنالاىوخ ىل_ءراظتنالا ىمىلا اضوأراظننالا هلرتىأءرخآرسك
 ناك (ىنعملا) يي تسامناج تايحىفىذكءاكو ثءاودفىالب نبا 1 ىرش
 ةلاملا ءذهلباذلكسمالا سيالو باك ةراثو.هءاودالءالبتلاملا ذه هسفال لوب هراث
 ىل_هوةبحملاو عبجولا ىل_هريسلا ةبحلا مزاولن مداه اةدسامءىلا ان لمنانحور ءابح

 هاكاي ىرسىدرواروز يسهءاك 9 ىرتنم لوسولا ةاظحال# ةةشلاوةمابعلاو ةشايرلا
 ادور 4نآر ظني ىأدوجولا ماسر وفرب تفل لاذ ةران(ىدملا]  ىربىدروخىتبتزلإو ١
 «وسو ىو لل م دعرب_خأتلا بي بلوغب و بودح ا لسس ىف مزمإ و هسغز ىلعدق»إ و ةردغو
 فرتعي ىأ ةردقلا مدعو ءابنغلا مارق لك أي ناك يذلا لاذ ةراثو سفن مولي و ريبدتلا
 3 :ذلثب و ديشالم !دقالار ى#ا!ناةظحالج لئاضولاو بابسالا نيبلا فرو ءزمحم
 .» ىم نيملاعلا نع ”ىنغلملانا نينه ارجأ لوب و
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 اذىلعادراعضولا اذهراسامل (ىدملا) داتا ةمشح > مركى درك ش وح .٠ داهتنبا

 .داضشالا منيع ىأ هم ثح تلغ 4 عفنالو ةديبطلاىضتقمىلعربب د تلاوهو ىقئاعلا ىتفلا
 لسولالا فو سأيلاب ؛رهظو :راوح هيلق دا دزا بربح دات الا ءامىنعب ترانو ةرارحاب
 ىو ىلاصت هللاوه بيس باب سسالاو لثاسولاتعطقنا !ذالاقر ةيلستلاو سنالاهبلغلا
 الاذناال(ينمملا) يتحانبراىوس كر ىب لبو تخاسس تب رغ كرب وا هكنوحا»

 مده ةر دب واهب سنو ةردقلا مدع مظنتا .اسةردقلا م دعب: ب رفلاءزشاعلا ىتثلا
 4 لصح هريستكربب رففلا ىلعد انعملا نالا قرب نامل عرسأ ةردقلا
 لباس (ىنملا يي دش هام نوح اهنهرارئاور بش هد نركمىا منوخ » ىم بلظلاىنغ
 تلصور :دسافلا ضارغالاررشذ نم ءاكف تايوبح تفسر تصلخ يأن نالب تراصءرك

 بابل هجونو قلل نم شب ىعب رمقتلا لث لبللا ن نيشاللالبل راسو
 ىاإطىم رمفلاك البل دةعيبطلا ليل ف نشالللامب راس ةيناسورو ةينارونمل تل موف هلا

 نما معا كلاسسأب يا م« شزوراناو رنيرشاسىا » شخ ىابوك يطوطاسن
 .اصعأ, هش ىدالاكما اكدب ىو ةسسسر اغلا نال :هلاشاربطرويطلا

 ةادأ ايلا نوككر .ةرملاةاءابىأ انبىالاقف هملكتل
 ازءرخكو فلالا تكتلات الةرعلا بلا عنب سي نعم

 ل ضاهر ث بح نموةرو حلا ثيح نم

 لومي :ةورس ىلا لوسولا مت درأ نانو . نوم ان انوملطو ةروس
 «ن يبي اروكن صم نا نختم نيشن شم اخ ىددأتسروكب و رإط ىو انالوموا ديس كلا
 ليلو ىو دوماكد ا نيثك اسر طار لس ىأ اسفين سلجاو اذهاب شما (ىن 0

 تيأرولو نكل (ىلا) ناش الالب تلاحناسكيت سين «ناشك اع ىنيك نري
 بتارملا ىف نيئر ام ءاين دلا ىف اؤلاك كنيراسةمرعغ مهف مهدلت ةلاح نولل ا ىفابواسنم مهجر

 مل مهننإل ىم رانلار ةنجلاورشنلاو رثحلا فوز ربلا ىف تو اشم مهلاحاذذكلاوحاالاو
 مجادبأ ىأ هه رممصت مح (يلا) مدون ,رك كيذا دنخ ب نآودوبنأ كي ثاك دز
 اكسس ارو رسمدوكي م.مرخآلا دحاولاو مومغم مهمذحاولا لاذ نكمل اشنيكلا
 و اسنمةاذولا لي ئاؤناك اك تواغت خا دوواستم مهلاسر هاظروبقلا لسهأ
 ناوينكتاز ه نا كاتىشونتانىاددحوتإلىم لاؤحالا ورم لا قنينو غنم
 ىف كلبلع مملا- نال عابحأ مال الكم ممن كلنام دامو عن يش ىأ ثنا نأ (ىنعلا) يداش
 | رهاظلاىف(ىدملا) جار ىوندصتلا <« اردرهواولاءذ[ىوتش لل ىمرودسسو



 | ةنضفأ

 .نكسل مهتبوصتو مهطابع ىأ وهو ىاهعقست مهلاق نم
 «بنأك اذادعضملاواولاعايشاوءانلا مشيوت فل نا فعش
 فصننا .فلت#ناشناو رناكي مه كاغ ٠ .اسكيام

 اي مهضعب و ىرات مهضعب و تن مهضعبةفلتخم مهحاورأ قوللدواست ءرهاقلا
 ياهزانربثاودردري وبدأ « اهزارادوعنا كيني نمصهؤو ىو ءانعلاوةحزلاب ميش و
 عجول ولع دح ولا توسل لاذ نك ةيسنملا ىف توواةم مهنا دبأكت اوضالا ذك" (ىنما)
 :نم مهموكزوتسب ولز نم مجمد كبي نم مهل الا نلمرخآلا الاذو مغلاو
 ,.لار ظن التأ كلاسسلا نوض هنولعي زييقلاو قرقلا لهأودوحومرب اختلاف ةغيطا
 ناب ٠ فاصمردلاىوتشينايساةلنابط ىوتنم ةغيقملا لع فمي نأ دو

 فاوطلا ىفرورطلا توس عقستو برملا ف ليما ثوس مقسف (ىنملا) يف اوطردنا ىونشبا
 |ركيدو من رزاىكيتآ» اب ترازركيدو دقحز ا ىيتآ» ىم راهزالاو رشمنانبلامجملاو
 الاذوةبحلاو هلابترالا نم هريغو دفق فيو هبدحاولا كا .(ىنعلا) يم طاتأزا
 رود كره ىو ةياغتمراثلاودمبآو تويقلارو و الاو طاشنلا نممريغو ل الا نمدحاولا
 اديعب مهتالاسنمنأكن ملك (ىنعللا)هتدويتتاتك/ اهزاون[ششبو « دوب اشيا تلاسزا
 يوتشمالثم نونو نم منا لاه اوو انت ءهتوكيتكاَوسالا ثان دنع مهرارسأ نم ةرمخال
 الرضتةرهشلا كلن( ىعملا) © رصبذاز أر كيد تحير دناو « ربت مخززادبتج ىتخردتا »ف
 مسظم قرفنينكرملا نيب ورصسلاءاوه نم كلر” ىرخالا ةزمشلا كلتوسأةلا برش نم
 سكب (كبد)« كيدديشوعم هديشوبرسهكناز» كير ءد ملي دز شك لغساط ىع
 وزملاقارملا «ءبشدعقابلاردقلاكى أ دعب قابلا ملا مض(كيزددررم) ردقلا ةلمملألادلا

 سأيرلا ىلغمرد هلا تالدعب ىف |بلاردقلا نمرعثك طخ ىلر اس(ىنعملا) ءةملاب ىلع عالملالا لبق
 كياعن أ طملش ا ىلا تلسوف موحالسفعص تذئن حالسلا ىزي سأل انمارعشك ب ٌورل ْ

 هرتاست نكمل ابرس لعب الىذفا سأر لا ىطقمنناةنيئارا ارو زتنم طابتحالا
 هلا لالدتسالاب اوطلغ ءانرعلا نان ارم س أ ذلاب مهن نسب بلغلا ىهل سلاما

 بن يرؤرملا دوجو نافدامزالارثك أ ىف ديذي الان ىسهلا فشكر قار
 ةرهاظلاهتروصل رظناذان هته رتب ىأ ةعاطلاومالسالاو ق:لاوحالصلا باهت مغ
 اري وزتشوجو قد شوج و. اي دوك كر هو شؤلو شوج إل ىم طاغلاّكأ ل صح هن
 لهأةوال_>ون ايلغ نمانهىلا لاه: كأ لوغتدحأ لك ةوالحو نايلغ (ىدملا] ابو



 .ورابز و ىرا ةنرك ف كم لقا ذهلو نينغث اطل نيب قرغتو ىلاعن
 ىولا هئمدارملا هفارونب هحوال مهاف ءانعم ىيك رتفسو (ساةشور) «سانشوروآ|
 ىلولا شار مهغيو فرعب غامدب دبل ٌيحو بهذا ةطارفولا حور نملة اتا (ىئدعلل)

 قارلازيهل فاتر عو فاسو رام دبعأ ماش ءأدشرا !نانرعو لسع ةححار مهفت نا تعي

 .نوكيغام دبذيلل آلا كلاذو (ىعملا)
 لكبوةعيرصت رونا ناشي هان ةيناح -رلا هنتاي ثب ارطعتمو هقنال هاو ىنعي هيلع تال ايساكو
 ةلالسلا اعلا نهتم زبر ب لكرطسو هحور غامد ناتدشرلا ىنسعملا فسوسداراةنامزا
 مهدالوأو هبنب نمرضح نا (مسهوبأ لاق) فس .ةروس ىلاعتهقالات مهراس:أر ود 3
 أ (نو دقت نأ لو)ءامأةثالث ةرمص ملاعق هذا ايصلا يلا هتلصوأ |فسوبي دجاليقا)

 | صمم |حرملا» املأ) صيمقلابا ذو (يتملاءابسأ اكلف) هاوفىلا رفقا

 فسوصيقنأ ىلاةراشانيدلا متلاةنيلالج ىبهتنا (اريسن) غجر (ًدترات
 ح ورلا بوقعيهجو ىلع قلأ اذاهاجراوأ كسا اك ةوسكوهوةنملا

 ةكربدوعنل مهقرخ نيديرملا توسل عاملا لم كولن تاو أرسلا اذه نموارعس ذرب ىمسالا
 هسقن باطاخا لولو اين دما بع نم, .لسح ىذلا قدي ملت#به ذأ نيديرلا حا اورأ ىلا ةقرللا

 ا ةئامرو داراخعزك « ركح هتسخيزآ ل اوجاوكين :
 نمو كرافت نه تدع ىدفوا. اننالبلقا ا حور 0

 قفاط لاقاذملو ا مقثم تلا ةأرلاعممتسق منو ىراضل بوسنلا قوشعل او قشاعلا 5
 تاق اذه م هرياريخ ةرذز الم لمعي نف دوب» دباب هدنب وسكن د داو قو نعم قشام

 |ةروس ف ىلا هت هتنا لاق والسد ساق يتبق
 أ ىرمعأ ندلا مغ لاق (هربارش

 تحل أ ىتلاةمايغلا
 ينيتاانأو 1

 .ءلاوهأ نمصاخقتو ب
 3 د لا .و تسحر د ناوح نآك 9 ع ويلا
 هفوشعمل صولابخ نمراس تح ماوعأ ةعبسسيتمنل او بلطل ىف ناكىنلا اذ (ىعلا)
 :كهو لالهل اثم ىأ لاله نود ةضسن ىقورلا ياك
 .(ينعلا) يدوم دنباب هدو تبقاع © دووه دلير سري ج
 كيث بلط نم في شلات دما ىوف ىلع ا دسار بل اطلانوكيرمالا ةيقاعدبعل!|سأر



 0 .تاطدحأ ةلصو سلغلتا ال( ىنعملا) يي ىمككوز مهوب
 هب الا باردىبرردلاتيتاع « الاغزوررهىنكبم ىهاجز نوح 9 ىع ىحاولا لاذ
 دتناد هلج ول ىمفيطل بذع ءام ىف ست سعالا ةبقام بارتي نم موبلكعافت لن اال (ىنعملا)
 .ذهنولعب سانلا ةلج(ىعلا) يك ور ديىزو رشي راكىهدبره هب ىوركسنونركا نبا
 نذ) ىلاعتهقالاقد صدت ىن«؟ىو ردبهعرزتام لكو قدصنال ى عج ىوركن تنأو ةدءاغلا
 |لساحيفأنالو ى_ذلهاج لاقناف (هريارش ةرذ ل اشم لهعي نمو هرارمخ ةرذ لامتم لمعي

 ثا شن كدر آر 1

 أ ةيملالاةداعلا نال نوكبالا ذهرانلاج ديدملاتي رمش م (ىنلا) يي تشردات
 كل لوميا ذهلو ف ركحالرداتلا وردات فلختلاوذنيلا جب خفر انلارغعا ىلع يدا تب ىشاذا
 نما ًالردانلاوردانوهفج رخل نكيدتاو اريثكنوكير ثلا جورخ أ !نهىفاثلارطشلا ىف
 نيزو ريكن ا 8 ىونشم ليلقهموذو جو راخا مدعو ريثكهموقوج ورمل هاله

 .: ..:1 سيل ىذف؟و( يهل )4 ناردانردركم سلف دركذن و تاو
 الئاثتاردانالالاتفتايالىأ هنعرظن ال تافملا نم: 4سبلو تايلاعاا تاجودملا ليدل
 مب شا ةرهوكف دسودرافدسنآو « تش درهدركت كس كنالذناك لف كم
 ىأفدصلا.ىنأد حاولا ْكادراَلَوَسحدَحاَبَ عبّر عَأ عرزلا لعغدالف الاذ (ينلا)

 «نيعل سيلباوررعايملب 9 ىماوؤل هيف دك ل ىأ اردنا )فد صلاور ها !نمهجرضتس |
 علل ناطي_كلاورومابنب ملبن اروهشملانمو (ىنملا) ينيدعاهتدابه ناشدماندوب
 '«ناورهرو ابننا نارازه دص ني ىمان الوموانديس لوقبفا نا :نيفلار تادابعا !امهل نكن

 مهددغ لميال ف ولأ ةثام كوو لو برو ىننم مكءذهةلاملا (ئدلا) يتاكد ناره اردنا ديان
 مون طلا نيس لهامملا كلاذرطاف نى انالمماغاملو مهتادابعب موهافتنا ىلاعت هللا
 ردلا اذ( ىلا د.مىنبازجرايدا شادرذ ه دهدىيرانهكدربك ارودنياإل ىم لعب
 0 ةلظ يلغى اع جام حالاو د اعلا اذهلثمنانيبمثلانيذ مت واسم
 اذهايةدتاغلا لايف اور ايدالاريغ هيف عشب و بلغال ىطعي ىمىفاشنلا ىوهلاو ىفاسمن ىوه
 ةدركواذل يمه وزادا كددروخ نانهك اسكس دلل ىم رداوللا ديلفتى لد اووبحتت نكن ا
 دتومنوكيهثمو ماعطلاوزيخ ا لك أب بلغلارورسسانلنءريثك (ىنهلا) هب واكرددربكبأ
 « رو نان مهوررأبدا ىاوت سرإلىم ثووق همؤةلحق فغينأب
 زينا لك أتالاضإ أريد. مالا ناك اذا (ىنملا) هربت

 ب اوامم ل مب



 (ةقلا

 ازوتسالا بابن ما ذهو لالهل او توملا هلم قتال

 | نم مكسس ايند مكتلغشنالسانلا أرشلا ديسنمدرؤمال ةيدبالاةداعسلا نمامورمم
 |« ءامرؤو ب اتق ؟ربناهج نياق ىم ثيدحلا مكم رةعاط ىلق مكءارهأ اورثؤتالو مكر خآ
 اريدملا كاذام ا ورملاروبو سما. : أولم ايندلاهذه(ىنملا) "يي ءاحج هدريورذرمس تشو ا
 ىمب رثبلا بنامل سار أط أ طو ىلدورمملاو سمكاروسمأوامملا ايندها كرترداونتل ثغتتملا
 ةايظملا سة :لارثب ىف هسأر ىل دو اينذلل ناروتم امهنيللا تاعاطلاو تادابعلا رن هرابدا نم
 أرك اءك ظىم داشرلارامخالو ىدهلا سوهكرظنأ +لاقنمالئان اسوم اسوكعم اسوكتم
 /ثيرك ذامدوجو ناك ا (ىنعملا) يفد ىاركنورلدرهجينرس م ىشوروكس بت دقح
 رئي نم كب أر عفرا*ىنداي 4 لذ مهوثاي يضلل [نيأ ىل تف ةحر ماو. سوم نم
 ىم ءايلوالاو* ايبنالا هيلا ل سوال لصنؤه كلا لتر دعت بح: دايعلاو ةعاطلاب ل غتشاو
 ةل (ىنمملا) يي تفاتونريدهارمت ىهاج درت[ 6 تقر وين [برغو قرشا هسج و
 تنأو مهب رتام اطياوم قو مهئارهأ نوع َيَِبآَوْوتلا كذا دج واب غواةرش اعلا
 مك موركن اويابور نك اهرءحؤو عم روثلاك لاء قرش الا ,ىفكنا مادام

 ناويالا بنام ش ماو سغنلانا ديزو ةءببطلارثب كرت (ىندلا) م موش لا ءادب احغازمتسا
 | صوسألا |ذهىفو دم الا تاعاطلا نيت اسون ادحو ةبل اعلا بنارملا بنام ىأ موركسلاو

 شتثك مل لاس نالفرد « دركتشك نالغئلن كوكمنيه زف ىم مؤهلا نالءاودناعتالا
 الومعرز دارا لك أ ةينالفلا ةئسلا فو عر زنالف لقتالو رب دما مساو (ىنعملا) ع دروع
 جيثكنبا مناشف ارح نمو تسه فوخ امني ادكمراكارج سد وو ىم لقت الو لوغل اذ مربتعت
 ءاذغلا فيك انأودوجومداربللا نم فوحلا انهناف عرزأ فيك انأف (ىنعلا) ه«تسدز

 هداصح تقو ىف مدن هسنتئارح عيش نم بورضملا لثما ىو ضرالا ىف:دنبأ ى دي نمربلاو
 الاذو (ينعلا) جب ادرابناوتئروكدنكري « ارراكوت دكت شادكسنواهكشلاو ف وشم

 تادابعلاوئاع اطلاتالغنمهنزخمألم لامع لال لاذ هراكالو هتءارز كري ىذملا
 نايبل عجرم ىل اعنهابنج ىف تطرفام ىلءانرسسحايالثاقةما دنلاوةرسحلابف أ

 ,قولخ ىزو رثقابرد تيفاع و ىنولزاو ا تفرك ىردنوح وإلى ع لا
 |.نوشها لوسولا هللا نمابلاط بابل! قدهرطاخ ءاذسوهرورسسو لكون نم ىتغلا نال( ىتعملا

 ها

 ةاوفلارب



 مب زآت حلل ىوتمهلا كلاذو هتب و بسعةواخامويدحو ىذلا لاذ مالا ةيقاع

 ارآمركىأغأبللا طنيتفلا كاذتليا (ىنعملا) ييغارحو 78
 ا ىأغا ارلاو عملا لثمهانسيلا ااذؤشب يحد هية لخدو س علا نماي راغب

 م سسعرب نك ىنحروتادخاها «سفنناار بيس ديزا- تفك ف ىماهدهاشوذلمشلأ
 سلا الانثنأ محرا برا ببسلابب مهر لاق شاعلا اذ سفنلا لاذف (ىتاا)

 برايك مركو كل ذطل نمو (ىنعملا) 4 هدي ثم عزو دردزاهةدرك ايدسوناسانئان ل ىم
 ةلاىلاراثلاباب نم ىتبهذاال_:م كرديالو فرعيالابستروطأو تغلخو تلمح
 ب اررام كلب نمراوخ مراد ارياكتبا بسىدرك ارم ىو لرشتالىتلا بابسالاب
 ارارسأ هبفدهاشاللباريغ» كلوشلا : 8 (ىغلا)
 0 ا ىلاعتشالاقرذأنمو

0 
01 

 ىدبماب ىنعب ةيهلالاةردقلا ناسل نعت بلا اذهو يفي رطلا حاتةمىفال* "ىلارظأأ ىدب ءاب
 لكوتةىد لوسولا مدعو ال داما كالو سو نام ىلا كنيترلالو ايلعلا كيت اوما

 هتبوعسم ار: ثالوريغالىنمهروهظو لراكسدوجونا مسوف او لروما عسب .هجنف ىلع
 رقدردخاىأ « وكو ثذكن ا ناب ىهاوخر غرك و ىو نابوا:منرهالاكءتلو بدو
 دارلارغف افا ملم اخي ةسفتاه ذه لاقو لبن لاب تدرأ ناو (ىملا) مرسم راج
 ميدعدا دعتسسالا لباق تنكر ولو ةيقون نسسحو هفا دمع ثااستلاداسامت (هدبراشلات)

 روظلاو رانبعلا عمر لل متلاداولا الان ٠ ناو "ىلارظنتال نك ذه
 تاغ ةرشم ثالث ل بك و لا ملوى بح وهو يوتا هدو تالكتلاهببامو دارا

 فاأوننئابونب ىشموث الار وهثموهىذلا :دعفلا ىذر هت نم

 (ىوتنلا عش ن مسن انلا هرم عسط هةطلو هني! كوعت) و
 يمر يفر


